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 :بيانات عامة -1

 طه صبحى طه غباشى االسم:

 مساعد بقسم الرياضة المدرسية  بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية أستاذ : الوظيفة الحالية

 1980/ 3 /13تاريخ الميالد: 

 متزوج  الحالة االجتماعية:

  اإلسكندرية -طوسون  -المستشارين 25ش  : العنوان

 01117428909رقم الموبايل: 

                28003131800074  الرقم القومى:

 dr_taha313@yahoo.com االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2002 معيد

      -قسم الرياضة المدرسية 

       كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة اإلسكندرية 

جمهورية 

 مصر العربية

 2007 مدرس مساعد

 2011 مدرس دكتور

 - نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

- 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 )مرحلة الماجستير( مقرر طرق تدريس األنشطة الرياضية لذوى االحتياجات الخاصة  -1

 مقرر التدريب الميدانى الخارجي )الفرقة الرابعة( -2

   )مرحلة الماجستير( برامج التربية الرياضية لذوى االحتياجات الخاصة مقرر -3

 مقرر التربية الرياضية المقارنة )الفرقة الثالثة( -4

 )الفرقة الثانية( الداخلي الميدانيمقرر التدريب  –مقرر األلعاب التمهيدية  -5

 مقرر تاريخ التربية الرياضية )الفرقة األولى( -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2001 البكالوريوس  -1
       كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة اإلسكندرية .

جمهورية مصر 

 العربية
 2007 الماجستير -2

 2011 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الدورة م
توقيت 

 الدورة
 اسم الجهة المانحة

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2006 التدريس الفعالدورة ـ   .1

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2006 مهارات التفكيرتنمية  دورةـ   .2

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2006 فى أنماط التعليم المختلفة مهارات االتصال دورةـ   .3

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2006 العلمى البحث أساليب دورةـ   .4

 التدريس جامعة اإلسكندريةمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  2011 إدارة الوقت واالجتماعات دورةـ   .5

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2011 أخالقيات البحث العلمى دورةـ   .6

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2011 التنافسية ثوبحال اتإعداد مشروع دورةـ   .7

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2011 معايير الجودة فى العملية التعليمية دورةـ   .8

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2011 النشر الدولى للبحوث العلمية دورةـ   .9

 هيئة التدريس جامعة اإلسكندريةمركز تنمية قدرات أعضاء  2011 تنظيم المؤتمرات العلمية دورةـ   .10

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2016 ـ دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب.  .11

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2016 ـ دورة أداب وسلوكيات المهنة  .12

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2016 العلميةنظم ادارة المراجع البحثية دورة ـ   .13

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2016 الجامعية األعمالـ الجوانب القانونية والمالية فى   .14

 اإلسكندريةمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة  2016 ـ مهارات العرض الفعال  .15

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية 2016 ـ نظم الساعات المعتمدة  .16

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
إكساب مدى مساهمة المقررات الدراسية التخصصية فى 

المهارات التدريسية والتربوية للطالب المعلمين بكلية التربية 

 الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.
كلية  –مجلة نظريات وتطبيقات  2013

التربية الرياضية للبنين جامعة 

  .2 اإلسكندرية
تأثير التغذية المرتدة المؤجلة من الزمالء على المهارات 

التدريب الميدانى الداخلى بكلية التربية التدريسية لطالب 

 .الرياضية
2014 

3.  
العالقة بين المهارات التدريسية والذكاءات المتعددة لطالب 

 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.
2014 

كلية التربية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

 الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية

4.  
تأثير استخدام أسلوب توجيه األقران المدعوم بالتصور العقلى  

على بعض المهارات األساسية فى الكرة الطائرة لطالب كلية 

 التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.
2014 

كلية التربية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

 الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية

5.  
تأثير استخدام طريقة المناقشة فى تدريس مقرر فلسفة التربية 

الرياضية على التحصيل المعرفى والذكاء الروحى للطالب 

 المعلمين بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.
2014 

كلية التربية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

 الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية

6.  
العالقة بين الكفايات التدريسية والتفكير الناقد للطالب المعلمين 

 بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.
2015 

كلية التربية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

 الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية

7.  

تصميم مقياس للكفايات التدريسية للطالب المعلمين 
 بكليات التربية الرياضية.

 Design a scale of teaching competencies 

for students teachers in faculties of 

physical education.             

2015 

كلية  –مجلة علوم وفنون الرياضة 

 -التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

 جامعة حلوان

8.  

تأثير استخدام طريقة التكامل التعاوني للمعلومات 
المجزأة على التحصيل المعرفى واالتجاه نحو مقرر 

الرياضية المقارنة لطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية 
 التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.

2016 

كلية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

التربية الرياضية للبنين جامعة 

 اإلسكندرية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمياألشراف  -7

 العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 

 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

  على ابو زيدمحمود محمد   .1

ـ برنامج تدريبى قائم على الكفايات المهنية 

 االحتياجاتلمعلمى التربية الرياضية لذوى 

 الخاصة.

 2014 دكتوراه

 المطيرى معيش احمد خميس  .2

ـ وحدات تعليمية مقترحة فى األلعاب الجماعية 

للتالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بالمرحلة 

 المتوسطة بدولة الكويت.

 2015 دكتوراه

 على عرفة على حسن  .3
ـ تأثير الصور المتحركة ثالثية األبعاد على تعلم بعض 

المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية لتالميذ 

 المرحلة االبتدائية.
 2014 ماجستير

 سارة محمد فريد  .4
ـ برنامج تعليمى مقترح وتأثيره فى التغلب على 

صعوبات التعلم لبعض المهارات الحركية فى درس 

 التربية الرياضية للتالميذ ذوى النشاط الحركى الزائد.
 2014 ماجستير

  على عبد العزيز مرعىمحمود   .5
ـ تأثير استخدام التدريس العالجي على تنمية اإلدراك 

 الحس حركى للمكفوفين.
 2015 ماجستير

  على أحمد رجب محمد  .6
استخدام أسلوب التطبيق الذاتى متعدد ـ فاعلية 

المستويات على تحسين بعض المهارات الحركية 

 بدرس التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية.
 2016 ماجستير

 محمد صبحى سعد   .7
ـ تأثير استخدام إستراتيجية عظم السمكة على 

التحصيل المعرفى وبعض المهارات الحركية بدرس 

 للمرحلة اإلعدادية.التربية الرياضية 

 2017 ماجستير

 
 الطباعةسنة  الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  
 مصطفى السايح

  طه صبحى طه

، كتاب ـ فلسفة التربية الرياضية 

منهجى ، كلية التربية الرياضية 

  .اإلسكندريةللبنين ، جامعة 

 2016 

 مصطفى السايح   -2

 طه صبحى طه

 محسن سلطح

   

االتجاهات الحديثة في نظم التعليم 

وتدريس التربية الرياضية ، كتاب 

منهجى ، كلية التربية الرياضية 

  .اإلسكندريةللبنين ، جامعة 

 2017 

 شلتوت إبراهيمنوال   -3

 نجلة  إبراهيممراد 

 طه صبحى طه

 

، ة ضالرياالبدنية وتاريخ التربية 

كتاب منهجى ، كلية التربية 

الرياضية للبنين ، جامعة 

 .اإلسكندرية

 2018 
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 الخبرات :  -10

 الثالثة والرابعة. تينمقرر التدريب الميدانى للفرق مشرف -

 .الرياضية بالبحيرةمحاضر بنقابة المهن  -

 .اإلسكندريةعضو لجنة تحكيم المسابقات الثقافية والفنية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة  -

 .اإلسكندريةعضو لجنة تنظيم المؤتمرات والحفالت بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة  -

 

 إعتماد المعامل. / التعليماألنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير  -11

 قسم الرياضة المدرسيةمقررات برنامج الئحة عضو لجنة تطوير  -1

 منسق معايير الجودة لقسم الرياضة المدرسية -2

 منسق معيار البرامج التعليمية بقسم الرياضة المدرسية -3

 

 اللغات : -12

 اللغة العربية -1

 اللغة االنجليزية -2

 


