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 :بيانات عامة -1

 منى محمد احمد سكر االسم:

 استاذ دكتور تكنولوجيا التعليم والتدريبالوظيفة الحالية: 

 17/11/1954تاريخ الميالد: 

 الحالة االجتماعية: 

 ميدان الهون زيزنيا الرمل 1001شارع رياض عمارة العنوان: 

 رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:)الداخلي والخارجيالتدرج الوظيفي األكاديمي  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1977 معيد

 مصر جامعة االسكندرية

 1982 مدرس مساعد

 1989 مدرس دكتور

 2001 استاذ مساعد

 2008 استاذ دكتور

 2018 وحدة ضمان الجودة منسق 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1977 البكالوريوس /الليسانس -1

 1982 الماجستير -2 مصر جامعةاالسكندرية

 1989 الدكتوراه -3
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 :األنشطة التدريسية -4

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية لطلبةتكنولوجيا التعليم تدريس  -1

 بالكلية 1994الى 1989تدريس مادة طرق التدريس لطالب الصف الثانى فى الفترة من  -2

 بالكلية 2002الى سمبتمبر 1994بالمشاركة مع استاذ المادة فى الفترة من سبتمبر مادة علم الحركة  تدريسى -3

 ( لطلبات كلية التربية تخصص تربية رياضية جامعة السلطان قابوس2( ،)1تدريس مادة طرق التدريس ) -4

 تدريس مادة مهارات التدريس لجميع طالب وطالبات كلية التربية جامعة السلطان قابوس -5

 قابوس السلطان جامعة رياضية تربية تخصص التربية كلية لطلباتتدريس مادة المنهج المدرسي  -6

 تدريس مادة علم النفس التربوى لطلبة كلية التربية الرياضية بنين جامعة االسكندرية -7

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية لطلبة لقيادة تدريس مادة سيكولوجية ا -8

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية لطلبة  الجماعات سيكولوجية مادة تدريس -9

  االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية لطلبةاالشراف على مادة التدريب الميدانى  -10

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية الدراسات العليا لطلبةتدريس مادة تطبيقات تكنولوجية فى التربية الرياضية   -11

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراساتتدريس مادة دراسة متقدمة فى الدافعية   -12

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية الدراسات العليا لطلبةالنفسى  تدريس مادة دراسة فى االختبار والقياس  -13

  االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية الدراسات العليا لطلبةتدريس مادة دراسة متقدمة فى االنفعاالت   -14

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا تدريس مادة االساليب التكنولوجية فى التدريب الرياضى لطلبةالدراسات  -15

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات الرياضية التربية فى تكنولوجيا تطبيقاتتدريس مادة   -16

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات المسابقات وادارة لتحكيم التكنولوجية الطرق مادة تدريس  -17

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات الرياضى التدريب تكنولوجيا مادة تدريس  -18

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات المسابقات فى للقياس االلكترونية النظمتدريس مادة   -19

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات القياس اساليب فى متقدمة دراسةتدريس مادة   -20

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات الحركى التعلم نظرياتتدريس مادة   -21

 االسكندرية جامعة بنين الرياضية التربية كلية  العليا لطلبةالدراسات الرياضية االختبارات ادارة نظم تكنولوجياتدريس مادة   -22
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 20/9/2008-17 التنافسية محليا ودوليا  مشروعات البحوث   .1

 

مشروع تنمية اعضاء هيئة 

 جامعة طنطا –التدريس 

 P3 29-31/1/2005ادارة الوقت وضغوط العمل  .2
 هيئة اعضاء تنمية مشروع

 االسكندريةجامعة – التدريس

 L3 26-29/3/2005اتخاذ  القرار وحل المشكالت   .3
 هيئة اعضاء تنمية مشروع

 جامعةاالسكندرية – التدريس

 T2 25-28/6/2005اتجاهات حديثة فى التدريس   .4
 هيئة اعضاء تنمية مشروع

 جامعةاالسكندرية – التدريس

5.  Credit Hours(T10) 3-4/4/2006 
 هيئة اعضاء تنمية مشروع

 جامعةاالسكندرية – التدريس

6.  Curriculum 1-2/4/2006 
 هيئة اعضاء تنمية مشروع

 جامعةاالسكندرية – التدريس

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 

 

 

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
بحث الماجستير : دراسة لتنظيم انماط من 

درس التقويم فى منهج التربية الرياضية 

 بالمرحلة االعدادية

1982 

 

2.  
اساليب التغذية المرتدة بحث الدكتوراه: بعض 

واثرها على تعليم بعض مهارات كرة السلة 

 15-12للمرحلة السنيةمن سن 

1989 

3.  

فاعلية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم فى 

تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم على التحصيل 

المعرفى لطالب كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية

  

4.  
استخدام معلمى التربية الرياضية واقع 

)للوسائل التعلمية والتكنولوجية( بالمرحلة 

 االعدادية محافظة مسقط

  

5.  
استخدام برنامج الحاسب االلى لقياس القدرة 

على التفكير الخططى لالعبى الكرة الطائرة 

 2006وعالقتها بنتائج بطولة الجمهورية 

  

6.  

استخدام اسلوب التعليم الفردى 

بالحقيبةالتعلمية فى تعليم مهارة القفز داخال 

واثره على التحصيل المعرفى المهارى بجهاز 

 حصان القفز

  

7.  
تقويم استخدام الحاسب االلى كتقنية تعليمية 

فى تدريس التربية الرياضية بكلية التربية 

 الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف ـ 7

 تاريخ المناقشة المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

 على عرفه على حسن  .1

تاثير الصور ثالثية االبعاد على تعليم بعض 

المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية 

 لتالميذ المرحلة االبتدائية

 2/1/2016 ماجستير

  عبد الحكيم سالم تنتوش  .2

الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق االجتماعى 

والكفايات االدائية لدى معلمى التربية الرياضية 

 بليبيا

 8/3/2012 دكتوراه

3.  
حسنين عبد الواحد عباس 

 شعلية

استخدام الرسوم المتحركة على تعليم سباحة 

 الزحف على الظهر للمبتدئين
 29/1/2013 ماجستير

 هدى خليفة تمام   .4

تأثير استخدام ملف االنجاز االلكترونى على 

المستوى الرقمى والتحصيل المعرفى لبعض 

مسابقات الميدان والمضمار فى الحلقة الثانية 

 من التعليم االساسى

 10/10/2013 ماجستير

 احمد محمد محمد ماضى  .5

بناء مجموعة اختبارات نفس حركية باستخدام 

 13:15للمرحلة السنية من الحاسب االلى 

 سنه

 9/1/2010 دكتوراه

 حسين مختار يتيم  .6

اثر استخدام التدريب العقلى المصاحب 

بالوسائط المتعددة على مستوى اداء الدوران 

 بالشقلبة فى السباحة

 12/5/2018 دكتوراه

 شريف هاشم محمد كامل  .7

تأثير محتوى الكترونى على اكتساب الجانب 

والحركى لبعض مهارات جهاز المعرفى 

الحركات االرضية بمقرر الجمباز لطالب كلية 

 التربية الرياضية

 2016 /7 /25 دكتوراه

 وسيم احمد ابراهيم شحاته  .8

ظاهرة االحتراق النفسي لدى ناشى بعض 

االنشطة الفردية وعالقتها ببعض المتغيرات 

 الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 10/12/2006 ماجستير

9.  
امين محمد عبد العزيز 

 ابراهيم 

بناء اختبار لمظاهر االنتباه فى بعض االنشطة 

 الرياضية
 1/3/2008 ماجستير

 موضى خلف على سعدون   .10

استخدام خط الزمن واثره على الضغوط 

النفسية للمنافسة لدى العبى االنشطة 

 الرياضية

 3/5/2009 ماجستير

 كارم احمد ابو زيد   .11
اثر برنامج للتصور العقلى على تحسين االداء 

 الحركى لناشئ كرة القدم
 26/6/2010 ماجستير

 عبد هللا سعيد موسى  .12

تاثير كال من االتصال الفورى االلكترونى 

والتصور العقلى على تطوير بعض المهارات 

 التدريسية لطالب التدريب الميدانى الداخلى

 9/2/2013 دكتوراه

 خالد مصطفى الشبكى   .13
المحددات المهارية والخططية الكتشاف 

 الموهبة الرياضية
  دكتوراه

 شحاته ابراهيم احمد وسيم  .14
فاعلية استخدام بعض اساليب التغلب على قلق 

 المنافسة الرياضية
 3/4/2016 دكتوراه

15.  
يوسف يعقوب عبد هللا 

 المكيمى

فاعلية بعض الوسائط التقنية على نواتج تعلم 

كرة القدم لطالب المرحلة الثانوية مهارات 

 بالكويت

 14/2/2018 دكتوراه

16.  
 الكريم عبد عيد الكريم عبد

 المطيرى

 القدم كرة لمنتخبات االنتقاء عمليات تقويم

 الكويت بدولة المتوسطة المرحلة بمدارس
   2018/  5/   24 دكتوراه
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  العلمية: المؤلفات -7

 المشاريع : -8

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -9

 تكنولوجيا التعليم  -1

  التدريس طرق -2

 التدريس مهارات -3

 التربوى النفس علم -4

   القيادة سيكولوجية -5

   الجماعات سيكولوجية -6

 التدريب الميدانى -7

 الرياضية التربية فى تكنولوجية تطبيقاتال -8

 النفسى والقياس االختبار -9

 االساليب التكنولوجية فى التدريب الرياضى -10

 الرياضية التربية فى تكنولوجيا تطبيقات  -11

 المسابقات وادارة لتحكيم التكنولوجية الطرق  -12

 الرياضى التدريب تكنولوجيا  -13

 المسابقات فى للقياس االلكترونية النظم  -14

 القياس اساليب  -15

 الرياضية االختبارات ادارة نظم تكنولوجيا  -16

 

 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  
 سكر احمد محمد منى

كراسة التربية العملية لطلبة 

جامعة السلطان قابوس 

 تخصصتربية رياضية

  

   علم النفس بين النظرية والتطبيق سكر احمد محمد منى  -2

3-  
 سكر احمد محمد منى

التعليم بين النظرية تكنولوجيا 

 والتطبيق
  

4-  
 سكر احمد محمد منى

تكنولوجيا التعليم والتدريب 

 والمنافسة
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 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10

 بالكلية العمال الجودهمنسق قسم اصول التربية الرياضية  -1

 بالكلية منسق الجوده بين المركز وباقى االقسام العلمية -2

 رئيس معيار ادارة الجوده والتطوير بالكلية -3

 

 اللغات : -11

 العربية -1

 االنجليزية -2

 

 


