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 :بيانات عامة -1

 عطية مبروك الوهاب عبد محمد االسم:

                التربية بكلية  المدرسية الرياضة بقسم دكتوراستاذ .مساعد الوظيفة الحالية: 

 . اإلسكندرية جامعة للبنين الرياضية                       

 1980 /10/3تاريخ الميالد: 

 متزوج ويعولالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية  –منتزة ثان –المعمورة  –ش الرحاب العنوان: 

 01212191295رقم الموبايل: 

       28003101803991: الرقم القومى

  dr.mohamed.mabrok@alexu.edu.eg                                 االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2002 معيد

 للبنين الرياضية التربية  كلية

 اإلسكندرية جامعة

جمهورية 

 مصر العربية

 2007 مدرس مساعد

 2011 مدرس دكتور

 2016 استاذ مساعد 

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 : مرحلة الدبلوم                                     والرياضية البدنية التربية مناهجمقرر  -1

 الرابعة الفرقة:                          والمضمار الميدان مسابقات تدريس طرقمقرر  -2

 : الفرقة الرابعة                                            " السلة كرة تدريس طرقمقرر  -3

 الرابعةااللعاب الجماعية                                       : الفرقة  تدريس طرقمقرر  -4

 الرابعةمقرر التربية الحركية                                                          : الفرقة  -5

 يب الميدانى الداخلى ، االلعاب التمهيدية                     : الفرقة الثانية.مقرر التدر -6

 : الفرقة األولى .                                       الرياضية التربية تدريس طرقمقرر  -7

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 الفعالالتدريس دورة ـ 

2006 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

2.  
 مهارات التفكيرتنمية  دورةـ 

2006 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

3.  
 فى أنماط التعليم المختلفة مهارات االتصال دورةـ 

2006 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

جامعة  –مركز تنمية القدرات  2006 العلمى البحث أساليب دورةـ   .4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2001 البكالوريوس /الليسانس -1
 جامعة للبنين الرياضية التربية  كلية

 اإلسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية 
 2007 الماجستير -2

 2011 الدكتوراه -3
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 االسكندرية 

5.  
 إدارة الوقت واالجتماعات دورةـ 

2011 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

6.  
 أخالقيات البحث العلمى دورةـ 

2011 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

7.  
 الفعال العرض مهاراتـ 

2011 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

8.  
 معايير الجودة فى العملية التعليمية دورةـ 

2011 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

9.  
 العلمى البحث طرق دورةـ 

2007 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

10.  
 التدريس فى الحديثة االتجاهات دورةـ 

2011 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

11.  
 تنظيم المؤتمرات العلمية ـ دورة 

2016 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

12.  
 ـ نظم ادارة المراجع البحثية العلمية

2016 
جامعة  –مركز تنمية القدرات 

 االسكندرية 

13.  

  من TOEFL التيفول دورة -

2004 

 وتنمية المجتمع خدمة مركز

 مركز    باالسكندرية   البيئة

 معتمد

14.  
 من االلى للحاسب الدولية الرخصة  ictp شهادة

 .االسكندرية جامعة
 جامعة االسكندرية   2007

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

:من كلية التربية  دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ 

 الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية .

 المتمايز التعليم استخدام تاثير " عنوان رسالة الدكتوراه :

 الميدان مسابقات بعض واداء المعرفى التحصيل على

 ". االعدادية المرحلة لتالميذ والمضار

2011 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية  –

2.  

من كلية التربية الرياضية  الماجستير فى التربية الرياضية :ـ 

 للبنين جامعة اإلسكندرية .

 لتنفيذ مقترحة استراتيجية " عنوان رسالة الماجستير :

 المهارات بعض تعلم على وتاثيرها الرياضية التربية درس

 ". والمضمار الميدان لمسابقات الحركية

2007 

3.  

 مسابقة اداء مستوى على النشط التعلم استخدام تاثير : البحث االول

  التربية كلية لطالب الهواء فى الخطو بطريقة الطويل الوثب

 .باالسكندرية بنين الرياضية                     

The Effect of Using Active Learning on the 

Performance Level of the Long Jump Event in the 

Stepping - in - Air Method in Students of the Faculty 

of Physical Education, Alexandria 

2014 
كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية –

4.  
 مستوى على الجماعى االداء استراتيجية استخدام تاثير :نىالبحث الثا

   المرحلة لتالميذ(  كجم1 طبية كرة دفع) الدفع مسابقة اداء

 .االعدادية                       
2015 

كلية التربية الرياضية للبنات 

 جامعة حلوان –

كلية التربية الرياضية للبنين  2016 الميدان مسابقات تدريس طرق مقرر تقييم : لثالبحث الثا  .5



 
 

3 
 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 

    

    

    

 جامعة االسكندرية – .المستهدفة التعليمية النتائج ضوء والمضمارفى

6.  
 التربية بدرس التعليمية التقنيات  استخدام معوقات البحث الرابع : 

 .الرياضية
2016 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية –

7.  
 التربية درس خارج الرياضى النشاط برامج تقويم البحث الخامس :

 .االعدادية المرحلة لتالميذ والخارجى الداخلى"  الرياضية
2016 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية –

8.  
 اداء مستوى على  الجيسكو استراتيجية استخدام تاثير البحث السادس :

  التربية كلية لطالب الزحف بطريقة الجلة دفع مهارة

 .  الرياضية                          
2016 

كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية –

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 صبرى محمد   .1
 الفيديو باستخدام الذاتية المراجعة اسلوب فاعليةـ 

 .حواجز م110 لعدو التعلم جوانب على جيب
 2014 

 سماح نجم  .2
 بعض تحقيق على المدرسية البيئة تفعيل تاثيرـ 

 الرياضية التربية بمنهاج دراسية وحدة اهداف

 .  االعدادى االول للصف
 2014 

 محمد فضل هللا سلطح  .3
 على التعاونى التكامل استراتيجية استخدام تاثيرـ 

 التربية بدرس الحركية المهارات بعض تعلم نواتج

 .  الرياضية
 2016 

 محمد عوض  .4
 اداء مستوى على جيب الفيديو استخدام تاثيرـ 

                                                                                                                             .  الثانوى التعليم لطالب الطويل الوثب مهارة
 2016 

 محمد حسن محمد  .5

تاثير استخدام االسلوب التنافسى على تحسين اداء  -

بعض المهارات الحركية والتحصيل المعرفى بدرس 

   التربية الرياضة 

 بالمرحلة االعدادية .   

 2016 

 عبد الكريم عبد الجليل  .6

 بعض اكساب على مقترحة تعليمية وحدات تاثيرـ 

 المرحلة لطالب التربوية والقيم الحركية المهارات

   االزهرية بالمعاهد الثانوية

 2018 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

ا.د فاطمة عوض صابر / ا.م.د   -1

 محمد عبد الوهاب /
 طرق تدريس االلعاب الجماعية 

طرق تدريس االلعاب 

 الجماعية 
2018 

/  ا.د مصطفى السايح محمد  -2

 ا.م.د /محمد عبد الوهاب
 المرشد فى االلعاب الصغيرة 

المرشد فى االلعاب 

 الصغيرة 
2018 

ا.د مصطفى السايح محمد /   -3

ا.م.د /محمد عبد الوهاب/ ا.م.د 

وليد صالح / ا.د ميرفت 

 خفاجة

مدخل فى طرق تدريس التربية 

 1الرياضية 

مدخل فى طرق 

تدريس التربية 

 1الرياضية 

2017 
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 ------------------------------------------------------------اإلكسل  –-- -2
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 إعتماد المعامل. / الجودة / مشروعات تطوير التعليماألنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة  -11
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2- -------------------------------------------------------------------- 
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 اللغات : -12
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