
  C.Vالسيرة الذاتية 

  شيماء جمال الدين جعفرد/ 

  التمرينات والجمباز والتعبير الحركىبقسم مدرس 
 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا

 
  : التـــؤهـالم* 

   مع مرتبة الشرف جيد جدا عام)شعبة عامة( بتقدير  م1998بكالوريوس تربية رياضية دور مايو  ❖
 . م2003 علوم الحركة الرياضيةاضية قسم التربية الريفي ماجستير  ❖
 . م2009 علوم الحركة الرياضيةقسم دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية  ❖
 Dr_shimo_gafer@yahoo.com   : البريد االلكتروني ❖

 . ش . حسين عين شمس المنيا 17:  العنوان ❖
 . ة: متزوج الحالة االجتماعية ❖
 م 1977 /  4/  29 :  تاريخ الميالد ❖
 &  01003557740&  01222915300:  المحمول ❖
 2349775/086:  نزلـالم ❖
 : التدرج الوظيفي* 

 . م2000 بكلية التربية الرياضية جامعة المنياعلوم الحركة الرياضية معيد بقسم  ❖
 . م2003 ضية جامعة المنيابقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الريامدرس مساعد  ❖
 .م 2009 بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا ة الرياضيةعلوم الحرك بقسممدرس  ❖
 م.2016استاذ مساعد دكتور بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى  ❖
 

 : )مرحلة البكالوريوس( بتدريسها تالمقررات التي قام

 
 مرحلة البكالوريوس المـادة

 الفرقه االولى) بنات( )عملي ونظري(مبادئ جمباز 
 الفرقه الثانيه)بنات( ملى ونظرى(الجمباز )ع

 )بنات(الثالثهالفرقة  الجمباز)عملى، ونظرى (
االعداد المهارى والخططى فى مجال 

 التخصص
 الفرقه الرابعه)بنات(

 الفرقة الرابعة )بنات( تدريب رياضةالتخصص جمباز
 الفرقة الثالثة )بنات( التدريب الميدانى
 )بنات( الفرقة الرابعة التدريب الميدانى

 الفرقة الثانية مبادئ علم الحركة)نظرى(
 الفرقه االولى)بنات( العاب القوى )عملى ونظرى(
 الفرقه الثانيه)بنات( العاب القوى )عملى و نظرى(



 : المقررات التي قامت بتدريسها )مرحلة الدراسات العليا(
 

 الماجستيرمرحلة  المـادة

 ثانية ماجستير الحركىالنمو 
 اولى دكتوراه البرامج الرياضيهتخطيط 

 اولى دكتوراة البحث العلمى 
 ثانيه دكتوراه االتجاهات الحديثه فى رياضه التخصص

 اولى ماجستير االنتقاء الرياضى 
 ثانيه ماجستير التخطيط الرياضى فى مجال التخصص

 

 
 : الخبرات العملية* 
 

 راتيجية للرياضـة المرـرية فـي القـرن الواحـد والعشـرينشاركت في فعاليـات المـمتمر التاسـع بعنـوان  نحـو  سـت ❖
 . م بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا2002أبريل  23-22من في الفترة 

قامت باالشراف على رسالة ماجستير بقسم علوم الحركـة الرياضـية بعنـوان )المتايـرات الكينماتيكيـة لمرحلتـى  ❖
للباحثـة ناشئين كممشر لترميم مجموعة من التمرينات النوعيـة ( االقتراب والخطوات المقرية فى رمى الرمح لل

   هناء رشوان عبد اهلل عبد اهلل .
شاركت فى افتتاح اسبوع الفتيات المقام فـى جامعـة المنيـا علـى مسـتوع جامعـات مرـر كمدربـة فـى العـر   ❖

 . 2010/  2009الخاص بكلية التربية الرياضية للعام الجامعى 
شــــاركت كمدربــــة  فــــى عــــرو  الكليــــات المتخررــــة الخارــــة بالكليــــات التربيــــة الرياضــــية علــــى مســــتوع  ❖

 . 2014حتى عام  2008الجمهورية منذ عام 
 . 2013الى عام  2011شاركت  كعضو فى لجنة المكتبات بالكلية من عام  ❖
 . 2015 2014شاركت كعضو فى لجنة االدوات واالجهزة الرياضية لعام  ❖
عداد وترميم عر  االعالم الخاص بحفل افتتاح الممتمر الدولى الثانى لجامعة المنيا بعنوان شاركت فى ا ❖

  29)الحوار العربى الاربى : اختالف ام خالف الى وفاق ؟ ( المنعقد فى مركز سوزان مبارك الثقافى من الفترة 
 م . 2010مارس  31:

وحتـى  3/ 21تـى نممتهـا الجامعـة فـى الفتـرة مـن شاركت فى الدورة التخررية لكليـات السـياحة والفنـادق ال ❖
25  /3/ 2010  
 . الجودة أعمالبالكلية ضمن  علوم الحركة الرياضيةسم قرير قت  عدادشاركت في  ❖
 . 2013عام م وحتي 2009عام  ذالكنتروالت من أعمالشاركت في  ❖
هيئـــة التـــدريس  ضـــاءأعتنميـــة قـــدرات  كمشـــرف تنفيـــذو فـــي دورات (شـــاركت فـــي )مركـــز التعلـــيم االلكترونـــي ❖

 .2013م وحتي 2009لمنيا منذ عام ا بجامعة 



 فــي الفتــرة    رميــة مســتقبلية الرياضــة والتربيــة البدنيــة فــى الــوطن العربــى علــومشــاركت فــي فعاليــات المــمتمر  ❖
 م بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا .2014أبريل  16-14من 

 

 : األخرىالشهادات العلمية * 

 

 .ICDL ادة الرخرة الدولية في قيادة الحاسب اآللي حارلة علي شه ❖
 . Internetعلي دورة في شبكة المعلومات  ةحارل ❖
 .  TOEFLحارلة علي دورة اللاة االنجليزية  ❖
 حكم بمنطقة المنيا . عملتاسات التحكيم في الكرة الطائرة و حارلة علي در  ❖
 . علي الدراسة األساسية في الكشافة الجوية ةحارل ❖
 . مالتعليي دورة في تكنولوجيا حارلة عل ❖

 
  : حضور الدورات التدريبية وورش العمل* 
 

 : تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريسدورات 
 دورة تنمية مهارات التفكير. ❖
 . مهارات االترال الفعالتنمية دورة  ❖
 . البحث العلمي أساليبدورة تنمية  ❖
 . دورة تنمية مهارات التدريس الفعال ❖
 . ار وحل المشكالتدورة اتخاذ القر  ❖
 .المهنة  وأخالقيات آدابدورة  ❖
 . دورة مهارات العر  الفعال ❖
 .دورة معايير الجودة في العملية التدريسية  ❖
 . دورة التخطيط االستراتيجي ❖
 .دور الجوانب المالية والقانونية بالجامعات  ❖
 . دورة نمم االمتحانات وتقويم الطالب ❖
 . الجامعية اإلدارةدورة  ❖
 . ات البحوث التنافسيةدورة مشروع ❖
  . دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس ❖


