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 السـيرة الذاتيــة
 

 
 
 

       . احمد ريهام محمود محمد  : االسم
 ريةـــــــمص الجنسية :

 . ـ مدينة المنيا ـ محافظة المنيا م 1982 / 3 / 21  :  ومحل الميالدتاريخ 
 .رج الكوثر ب  –ميدان كلية االداب  – حى شلبى –نـيـا محافظة الم –جمهورية مصر العربية  :   العنوان

  ةـــمتزوج: الحالة االجتماعية 
 A 06951221رقم جواز السفر :

     010223456/   01001956546  موبيل 
 Abo_Mhmoed @Yahoo.Com:  البريد األلكترونى

 

 
 

 .جامعة المنيا   -اضية يكلية التربية الر  -لمضرب مدرس بقسم  الرياضـات  الجماعية والعاب ا •

 . جامعة المنيابوتنس الطاولة العب االسكواش والتنس مالمدير الفنى لمجمع  •

 
 
 

 

 الرياضية بتقدير عام جيد جدا بكالوريوس تربية رياضية من كلية التربية الرياضية جامعة المنيا ،  •

 .  جامعة المنيا -بكلية التربية الرياضية   -علوم الحركة الرياضية  ربية الرياضية بقسمماجستير الت •

 جامعة المنيا  -كلية التربية الرياضية  -علوم الحركة الرياضية   دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية بقسم •
 

 
 المؤلفات العلمية : (1

 . دار العهد الجديد للطباعة والنشر.2015/ 22863 ، رقم اإليداع نتدئيالتنس للمبكتاب  •

 . دار العهد الجديد للطباعة والنشر. 2015/ 22864رقم اإليداع      كتاب قانون التنس ، •

 . دار العهد الجديد للطباعة والنشر. 22865/2015، رقم اإليداع  الزوجى (  –كتاب قانون االسكواش ) الفردى  •

 

  المنشورة : بحاثألا ( 2

 األول :بحث ال
 ( على التحصيل المعلوماتى تأثير استخدام إستراتيجية )فكر ــ زاوج ــ  شارك

 .ومستوى أداء بعض مهارات تنس الطاولة والتفاعل االجتماعي

  

 البحث الثانى :
ة التفاعلية على مستوى األداء المهارى المراحل المدعم بالسبور فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائى سباعى

 .  لبعض مهارات الهوكى لدى طلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنيا
 

 البحث الثالث :
 و التعلم االتقانى على بعض المتغيرات  K W H Lتاثير  الجمع  بين استراتيجية 

 البيانات الشخصية :

 الوظيفة الحالية  :

 المؤهالت العلمية  :

 اإلنتاج العلمى  :
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 البدنية والمهارية واالتجاه نحو التنس لدى المبتدئين  

 : ابع البحث الر
تاثير استخدام  التواصل الكلى  القائم على التفكير البصرى لتعلم  بعض الجوانب المهاريه والمعرفية 

 لالسكواش  والحد من العزلة االجتماعية للصم وضعاف السمع

 

 

 نس بجامعة المنيا .مدرب اسكواش معتمد فى مجمع االسكواش والت 

 . مدرب تنس معتمد فى مجمع االسكواش والتنس بجامعة المنيا 

 مدرب تنس طاولة معتمد فى مجمع االسكواش والتنس بجامعة المنيا .  

  حكم تنس طاولة معتمد . 

 حكم اسكواش معتمد . 
 
 

 بجامعة المنيا . سكواش والتنس مالعب االلمجمع  المدير الفنى 

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلىICDL . 

  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا .( دورة من دورات 9على) لحاص 

   من مركز إعداد القادة.القيادات دورة تاهيل حاصل 

  اضية .ييم الدورة التخصصية لكليات التربية الرشهادات تقدير للمشاركة في تنظحاصل على 

   دورة االسعافات االولية من جمعية الهالل االحمر المصرية .حاصل على 

 االشتراك فى االشراف على العديد من معسكرات الكلية. 

 
 
 

 

 :  والموهالت فى مجال العاب  المضربوالدورات  الشهادات 

 ل   ـال العمـالت فى مجـدورات والموهـادات والـالشه


