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  (اترخيه-2016)  كفرالشيخامعة  ج –كلية العالج الطبيعى   -بقسم العلوم األساسية أستاذ مساعد. 

  حىت  2016-7-1 خالل الفرتة من كفرالشيخ جامعة –كلية العالج الطبيعى   -رئيس قسم العلوم األساسية
 اترخيه

 حىت  2014-9-1خالل الفرتة من  كفرالشيخ  جامعة –كلية العالج الطبيعى  -مدير وحدة ضمان اجلودة
9-11-2016 

 الخبرات التدريسـية
 

 جامعة القاهرة - ج الببيعى كلية العال

 

 عالج  -اختبارات ومقاييس –)تمرينات عالجية   القيام بالتدريب العملى للمواد األساسية للعالج الطبيعى

( حتى  2003 – 2002 ى)مالحظة مريض ( فى الفترة من العام الدراس –عالج كهربائى و مائى  – يدوى

 (. 2004  -  2003)   العام الدراسى

 2003الثانية من العام الدراسى ) و  ىلالفرقة األو – )عالج كهربائى و مائى( ة الوسائل العالجيةتدريس ماد 

 تاريخة.( حتى 2004 -

   الثانيةو الفرقة األولى    )عالج كهربائى و مائى(اإلشراف على التدريب العملى لمادة الوسائل العالجية  

 .تاريخة ( حتى  2003 - 2002من العام الدراسى )  

 و التصحيح لمادة الوسائل العالجية   ية و العملية و لجان وضع األسئلةشتراك فى لجان االمتحانات الشفوإلا

 تاريخة.( حتى   2012 - 2011الثانية من العام الدراسى )  و الفرقة األولى  )عالج كهربائى و مائى(

 لثة لقسم العالج الطبيعي الضطرابات الجهاز االنتدابات للجان االمتحانات الشفهية والعملية لطلبة الفرقة الثا

 م كممتحن خارجي.15/4/2012-13الباطنة فى الفترة من الدورى التنفسى و المسنين المنعقدة  بمستشفى 

   االنتدابات للجان االمتحانات الشفهية والعملية لطلبة الفرقة الرابعة )الفصل اإلكلينيكي( لدور سبتمبر

 ليمي لقسم العالج الطبيعي ألمراض النساء والتوليد كممتحن خارجي.م بمستشفي الجالء التع2012

  االنتدابات للجان االمتحانات الشفهية والعملية لطلبة الفرقة الرابعة )الفصل اإلكلينيكي( لدور سبتمبر و

م بالكلية لقسم العالج الطبيعي الضطرابات الجهاز العصبى و العضلى و جراحته كممتحن 2013نوفمبر 

 .خارجي

 كلية العالج الطبيعى الرابعة لطلبة الفرقة كممتحن خارجى جان االمتحانات الشفهية والعمليةاإلشتراك فى ل- 

فصل دراسى أول  –لألطفال مادة التدريب العملى ألمراض األطفال  قسم العالج الطبيعيجامعة القاهرة 

 م. 2014-2015

 (  2013-2012) العام الدراسى  - -تدريس مادة معالجة يدوية لالطراف 

 جامعة كفرالشيخ -كلية العال ج الببيعى 

 
 وحتي تاريخه  2016 يونيه رئيس قسم العلوم األساسية 

 و اختبارات ومقاييس و عالج  التمرينات العالجية و مادة العالج الكهربائى و العالج اليدوى تدريس مادة

 (.م 2017-2016حتى عام  )(  2014-2013العام الدراسى    )  -مائي

 التمرينات و التصحيح لمادة   شتراك فى لجان االمتحانات الشفوية و العملية و لجان وضع األسئلةإلا

العام الدراسى     -اختبارات ومقاييس و عالج مائي  العالجية و مادة العالج الكهربائى و العالج اليدوى
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 -ختبارات و المقاييسكممتحن خارجى لمواد اإل العملم(. 2017-2016حتى عام  )(  2013-2014) 

 . عالج كهربائي - مائى عالج -مالحظة مريض

  2013لالعوام الجامعية  لجميع مقررات قسم العلوم االساسيةالمشاركة فى لجان االمتحانات و التصحيح 

 . 2021حتى 

 س ياختبارات ومقايي قرراتلم و التدريس و االشراف العملي المشاركة في وضع االهداف والمحتوى العلمي

فسيولوجيا  –بحث علمي  –عالج يدوي  –عالج مائي  – 1,2تمرينات عالجية  – 1,2عالج كهربي  – 1,2

 .2021وحتي  2014( من مرحلة البكالوريوس) – التمرينات

 2016 ديسمبروحتي  2014ر وحدة ضمان الجوده بالكليه من يمد 

 

  اتالمؤتمر
 

  2013لكلية العالج الطبيعي المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي الرابع عشر.  

  جامعة فاروس-المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي األول لكلية العالج الطبيعي- 

  . 2012األسكندرية

 

 الواليات المتحده – لعالج الطبيعيعشر  لإلتحاد الدولى ل ثانيال ي المؤتمر الدوليفببحث  المشاركة – 

 .2015 شيكاغو

 2010 لكلية العالج الطبيعيالثالث عشر مر الدولي المشاركة بالحضور في المؤت. 

 2010أكتوبر  6الثانى لقسم العظام جامعة  المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي. 

 2010العلمى األول لقسم العلوم األساسية  المشاركة بالحضور في المؤتمر 

  نحو التحديث و  )العالج الطبيعي لكلية العالج الطبيعيالثانى عشر المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي

 .2009التطوير( 

  األول للعالج الطبيعى ) العالج الطبيعى الحاضر و المستقبل(  الدوليالمنتدى المشاركة بالحضور في

2009 . 

  فن ورعاية(  )العالج الطبيعي لكلية العالج الطبيعيالحادى عشر المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي

2008. 

 2008العلمى لقسم العالج الطبيعى لألطفال  رحضور المؤتم. 

 2007الدولى الثالث للبحث العلمى و تطبيقاتة  حضور المؤتمر. 

 و تحديات المستقبل(  )العالج الطبيعي لكلية العالج الطبيعيالعاشر  المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي

2007. 

 طريق  )العالج الطبيعي لكلية العالج الطبيعيع التاسفي المؤتمر الدولي إلقاء بحث  و المشاركة بالحضور

 .2006آمن للشفاء( 

  المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي لجمعية  الشرق األوسط للعالج البديل تحت مسمي األطفال ذو

 م.2003االحتياجات الخاصة عام 

   مع االتحاد العربي للعالج المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي  السابع لكلية العالج الطبيعي بالمشاركة

 م.2004الطبيعي تحت عنوان "العالج الطبيعي تأهيل طبي واجتماعي"مارس 

   حضور المؤتمر العربى الثانى لتحديث المعرفة الطبية لعلوم طب النساء و التوليد و العقم و صحة المرأة

 م. لم يتم توزيع شهادات. 11/3/2004الذي تم عقده فى شيراتون القاهرة 

  في المؤتمر الثاني لالتحاد المصري للطب الرياضي واإلصابات الرياضية ونادي بالحضور مشاركة ال

 الزمالك الرياضي.

   2016حضور الندوة الخاصة بالساعات المعتمدة للالئحة الجديدة 
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  م تحت عنوان18/6/2014المشاركة بالحضور فى الندوة التى عقدتها نقابة العالج الطبيعى و المنعقدة فى 

 الجديد فى التقييم و العالج الكهربى.

  والقاء بحث بالمؤتمر 2015المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني بالمدينه المنوره 

  المشاركة ببحث في مؤتمرWCPT  2015 
 جامعة القاهرة تحت  –المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لكلية العال ج الببيعي المشاركة بالحضور في

 " اإلعاقة  الببيعى ومستقبل أفضل لمتحدى عنوان : " العال ج

“19th International Scientific Conference of Faculty of Physical Therapy – 
   "Physical Therapy and a better future for the disabled" 

 رةبالقاه 2018 مارس 23 - 22  
  العالج الطبيعى من  ”تحت عنوان  لعالج الطبيعيلكلية ا  العشرون  المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي

 بالقاهرة  2019 إبريل Physical Therapy from Disability to Life” ”7-6“  ةاإلعاقة إلى الحيا

 جامعة  – المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العالج الطبيعي  المشاركة بالحضور في

 2019نوفمبر  25  "ة المجتمعية عن العجز والوقاية منهبعنوان "التوعي القاهرة.

 لية العالج الطبيعي جامعة النهضة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعالج المشاركة بالحضور في مؤتمر ك

 "ةتحت شعار "ال إعاق 2020 ديسمبر 12 – 11الطبيعي والذي عقد يومي 

  البحاث مجلة محكم دوليscience publishing group  بالواليات المتحدة االمريكية. 
 Supervisor in puplons academy. certified 
 

 عتمادوورش العمل بمشروع توكيد الجودة واإل الندوات

 Physiotherapy Benchmarking. 

 Internal System for Educational Enhancement. 

 Establishment of an Internal Quality Assurance System for 

Educational Enhancement: Requirement and Criteria (training of 

trainees). 

 Quality Assurance in Planning of Institutional Academic Programme. 

 Course Specification and Course Report. 

 توصيف وتقرير المقرر الدراسى 

 ئى للبياناتانات التغذية الراجعه والتحليل االحصاياعداد اسنب 
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 الدراسى جتقرير البرنام 

  اعداد الخطة االستراتيجية للكليةالمشاركة في 

  2018 – 2017المشاركة في اعداد خطة التحسين للكلية 

  2017المشاركة في اعداد مشروع الفاعلية التعليمية التي فازت به الكلية عام 

 لكلية.المشاركة في اعداد معيار التدريس و التعلم ومعيار الجودة ل 

 .اعداد مواصفات الورقة االمتحانية علي مستوي جامعة كفرالشيخ 

 الدورات التدريبية وورش العمل

 

 تحت  2010التى أقيمت على هامش المؤتمر العلمى األول لقسم العلوم األساسية ورشة العمل  المشاركة فى

 Towards International Publicationعنوان: 

 تحت  2010ش المؤتمر الثالث عشر لكلية العالج الطبيعى ى أقيمت على هامورشة العمل الت المشاركة فى

 عنوان:
 Manual Osteopathic Approaches: Concept and Application 
 تحت  2009ورشة العمل التى أقيمت على هامش المؤتمر الثانى عشر لكلية العالج الطبيعى المشاركة فى

 ل للوصول إلى التنمية عنوان: دمج المعاقين فى التعليم و العم

 تحت  2009ورشة العمل التى أقيمت على هامش المؤتمر الثانى عشر لكلية العالج الطبيعى  المشاركة فى

 ن: جودة فرص التعلم عنوا

 تحت  2009ورشة العمل التى أقيمت على هامش المؤتمر الثانى عشر لكلية العالج الطبيعى المشاركة فى

 ب.عنوان: التقييم المرجعى للطال

 تحت  2009ورشة العمل التى أقيمت على هامش المؤتمر الثانى عشر لكلية العالج الطبيعى   المشاركة فى

 ملة أفضل للمسنين.عنوان: نحو رعاية متكا

 التى أقيمت بعنوان 2007ورشة العمل  المشاركة فى 
  Management of Spasticity " What to Do" 
 قيمت بعنوانالتى أ 2006ورشة العمل  المشاركة فى 

Surgical Pre Conditions for Rehabilitation after Orthopedic Traum 
 م. 21/4/2004متحانات بالكلية  المشاركة فى الندوة الثانية لتطوير نظم اال 

  حضور الندوة الخاصة بالساعات المعتمدة للالئحة الجديدة للدراسات العليا المزمع العمل بها العام الحالي

 م.22/3/2004

  م تحت عنوان 18/6/2014المشاركة بالحضور فى الندوة التى عقدتها نقابة العالج الطبيعى و المنعقدة فى

 العالج الكهربى. الجديد فى التقييم و

 

 

 



6                                          سيرة ذاتية                                                     حمد عويضة محمود محمد أ                 

        

 

 

 

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة:
 

 

 " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الفعالمهارات االتصال  الحضور واجتياز برنامج "

 .2006سبساغ 16 -14والقيادات الجامعية، جامعة القاهرة في الفترة من

  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ادارة الوقت وضغوط العملالحضور واجتياز برنامج "

 .2007فبراير 7 -5رة منوالقيادات الجامعية، جامعة القاهرة في الفت

  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس, أساليب البحث العلميالحضور واجتياز الدورة التدريبية "

 . 2007 يوليو 7– 2امعة القاهرة في الفترة من ج

  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة النشر الدولي للبحوث العلميهالحضور واجتياز الدورة التدريبية "

 .2015 نوفمبر صباحي 5 –4في الفترة من التدريس, جامعة القاهرة

  " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  " فينظم الساعات المعتمدة الحضور واجتياز الدورة التدريبية

 .2015مسائي نوفمبر  5–4 التدريس, جامعة القاهرة في الفترة

  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة ة نظم الساعات المعتمدالحضور واجتياز الدورة التدريبية "

 .2015مسائي نوفمبر  5–4 التدريس, جامعة القاهرة في الفترة

 في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة نظم االمتحانات وتقويم البالب يبية " الحضور واجتياز الدورة التدر "

 .2021مسائي مارس   2–1 التدريس, جامعة القاهرة في الفترة

 في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس, جامعة التفكير الناقد بية " الدورة التدري الحضور واجتياز "

 .2021 ابريلمسائي  29–28 القاهرة في الفترة
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  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس, تكنولوجيا التدريس الحضور واجتياز الدورة التدريبية "

 .2020فمبر مسائي نو 5–4 في الفترة كفرالشيخجامعة 

  2021نظم التشغيل( مايو  –اكسيس  –الحضور و اجتياز دورات التحول الرقمي جامعة القاهرة ) اكسيل 

 :كفرالشيخات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دورات تنمية قدر 
 

 

 " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التنافسية  مشروعات البحوثالحضور واجتياز برنامج "

 . 2015نوفمبر  19إلى  17 في الفترة منكفرا لشيخ ت الجامعية، بجامعة والقيادا

  " ات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، في مركز تنمية قدر "التقويم الذاتي  الحضور واجتياز

 .  2015مارس  10إلى   8 في الفترة منكفرا لشيخ بجامعة 

  " في مشروع المكتبة الرقميه   "علومات نظم وتكنولوجيا الم الدورة التدريبية فيالحضور واجتياز برنامج

 25,  24  في الفترة من فر الشيخ كمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، بجامعة 

 .  2014نوفمبر 

  " الدورة التدريبية فى نظم وتكنولوجيا المعلومات الحضور واجتياز برنامج" presentation 2010 في 

أكتوبر  26 في الفترة منكفر الشيخ ركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، بجامعة م

 .  2015نوفمبر   1إلى 

  " الدورة التدريبية فى نظم وتكنولوجيا المعلومات الحضور واجتياز برنامج" End note  في مركز تنمية

 16سبتمبر إلى  1 في الفترة منكفر الشيخ ، بجامعة قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية

 .  2015سبتمبر 

  " في مشروع المكتبة الرقميه   "جيا المعلومات الدورة التدريبية في نظم وتكنولوالحضور واجتياز برنامج

 18,17  في الفترة من كفر الشيخ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، بجامعة 

 .2015فمبر / نو
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  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس, تكنولوجيا التدريس الحضور واجتياز الدورة التدريبية "

 .2020مسائي  ديسمبر 16 – 14 في الفترة شيخكفرالجامعة 

  " في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس,  إدارة الفريق البحثيالحضور واجتياز الدورة التدريبية "

 .2020 يونيه – 2–(   5- 31 ( في الفترة كفرالشيخامعة ج

 

 الجامعية  األنشبة

 د الجودةالمشاركة في أعمال تبوير التعليم الجامعي  و توكي

 

  المشاركة في العمل بوحدة التقويم وتطوير األداء حيث كلفت بالعمل كعضو فى مجموعة معيار توافر

 و المكتبية . اإلمكانيات البشرية و المادية و المعملية

 المشاركة في اجتماعات اللجنة الدائمة لتطوير المناهج. 

 جامعة القاهرة  ضمن  -نة بكلية العالج الطبيعىالقيام بإلقاء محاضرتان عن توصيف المقرر للهيئة المعاو

 مشروع توكيد الجودة 

 اإلعداد و اإللقاء فى ورشة عمل خاصه بالمعايير األكاديمية بكلية العالج الطبيعى 
 The Academic standard and Benchmark for Faculty of Physical Therapy  
  عضو لجنة مراجعة المقررات الدراسية لكلية العالج الطبيعىAuditing Committee).) 

 ؤتمر الدولى األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة تحت المشاركة االيجابية فى فعاليات الم

 . 2008عنوان " الجودة واالعتماد بين الواقع و الطموحات 

 توكيد الجودة كعضو بلجنة البرامج التعليمية و المعايير األكاديمية وجودة  ضمن مشروع المشاركة في العمل

 فرص التعليم.

 شروع توكيد الجودة واإلعتماد بالكلية ووحدة تقويم اآلداء بترشيح من وورش العمل بم حضور الندوات

 الكلية.

 خالل كتابة المحتوي العلمي  المشاركة في األعداد لالئحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من

 واألهداف لبعض مواد القسم 

  حضور الندوات الخاصة للساعات المعتمدة. 

 المنظمة للمؤتمر العلمي الثاني لتطوير التعليم للمرحلة الجامعية األولى تحت مسمي  االشتراك في اللجنة

 م.2013رؤية مستقبلية لتعليم العالج الطبيعي 

  التقويم وتطوير األداء حيث كلفت بالعمل كعضو فى مجموعة معيار توافر المشاركة في العمل بوحدة

 كتبية .اإلمكانيات البشرية و المادية و المعملية و الم

  المشاركة في األعداد لالئحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من خالل كتابة المحتوي العلمي

 ريسها. واألهداف لبعض مواد القسم التي أقوم بتد

 

 المشاركة في المجالس واللجان

 

 م وحتى تاريخه.2016عام يونيه  مجلس قسم العلوم األساسية من  رئيس 

 م2016 عام  م حتى2011ول الفرقة األولى من عام عضو بكنتر. 
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 م.2016و عام 2013 عضوية لجنة اختبارات القبول واللياقة للطالب الجدد بالكلية عام 

 م2016-2015 رائد اللجنة الفنية عام. 

  م2015عضوية لجنة المنشآت والتجهيزات عام. 

  م2014عضوية لجنة األجهزة والمختبرات. 

  م.2016 الشيخرجامعة كف -العالج الطبيعى كلية الرابعهرئيس كنترول الفرقة 

 المشاركة في عمل الدراسه الذاتيه للكليه 

 .المشاركه في عمل الخطة االستراتجيه للكليه 

 ر القبول واللياقة للبالب الجدد بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي  عضو لجنة اختبا

2013-2014 . 

 

 ر القبول واللياقة للبالب الجدد بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي  عضو لجنة اختبا

 . 2021وحتي  2014-2015

 

 2018- 2013معة كفر الشيخ للعام الجامعي  عضو لجنة التكافل بكلية العال ج الببيعي جا . 

 

 ف على إعمال االمتحانات الفرقة األولى بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ  ومشر عضو كنترول

 . 2014-2013والكنترول بالكلية  للعام الجامعي  

 

 والكنترول بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ  ومشرف على إعمال االمتحانات  عضو كنترول

 . 2014-2013بالكلية للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  

 

 رقة األولى بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ للعام مشرف على كنترول التخلفات )دور سبتمبر ( للف

 .  2014-2013الجامعي  

 

 حانات والكنترول بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ ومشرف على إعمال االمت عضو كنترول

 . 2015-2014بالكلية للفصل الدراسي األول  للعام الجامعي  

 

 كفر الشيخ  ومشرف على إعمال االمتحانات والكنترول  بكلية العال ج الببيعي جامعة عضو كنترول

 . 2015-2014بالكلية للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  
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  لى إعمال االمتحانات والكنترول بالكلية للفصل ومشرف ع 2016رئيس كنترول المستوي الرابع

 . 2017-2016الدراسي الثاني  للعام الجامعي  

 

 

 ومشرف على إعمال االمتحانات والكنترول بالكلية  2018 – 2017ثالث عضو كنترول المستوي ال

 . 2018-2017للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  

  ومشرف على إعمال االمتحانات والكنترول بالكلية  2021 - 2020رئيس كنترول المستوي الثاني

 . 2021-2020للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  

 

 جهزة والمختبرات بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ  .عضو لجنة األ 

 
  العيادة الخارجية التعليمية بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ  . تجهيزعضو لجنة 

 

 جنة تغير الئحة كلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ إلى نظام الساعات المعتمدة عضو ل 

 

  جامعة كفر الشيخ  . - لعال ج الببيعيبكلية امشرف على معمل الكمبيوتر  

 

   2014-2013بكلية العال ج الببيعي جامعة كفر الشيخ  للعام الجامعي  رائد أسرة . 

 

  2017-2014ب لمكتبة كلية العال ج الببيعي عضو لجنة  المكتبات وأختيار الكت. 

 

   2016وحتي  2014مدير وحدة ضمان الجودة بالكليه من عام. 

 

   2020والدراسة الثانية  -2014أول دراسة ذاتية لكلية العال ج الببيعي مشارك في عمل. 

 

   2020-2015مشارك في لجنة عمل الخبة األستراتيجيه لكلية العال ج الببيعي , جامعة كفرالشيخ. 

 .مشارك في لجنة أعداد ميثاق حماية حقوق الملكية الفكريه 
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 مشارك في لجنة أعداد ميثاق أخالقيات البحث العلمي . 

 

 

 الكتب المؤلفة

 

 ( .5843/2015برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ) Therapeutic Exercise كتاب  .1

 

 الكتب المصرية بالقاهرة برقم ايداع فى دار  Exercise physiologyكتاب  .2

(5842-2015) 

 

 ( .5845/2015برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ) Tests and measurementsكتاب  .3

 

 ( 5844/2015برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ) Scientific writing كتاب .4

 

 ( .5846/2015قاهرة )برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بال Electrotherapy كتاب  .5

 

 (5848/2015برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ) Hydrotherapy كتاب  .6

 

 (5847/2015برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ) Manual Therapy  كتاب .7

 

 (5849/2015برقم ايداع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ) Ethics and Laws كتاب 

 

 نشـائيـةاألعمـال اإل

 

 اإلشتراك فى إعداد و تجهيز المعامل الطالبية بكلية العالج الطبيعى 

   عالج المائي بالكلية من خالل تكليفي من قبل لجنة المنشآت تجهيز وحدة اللالمشاركة في األعداد

 والتجهيزات بعمل تقرير شامل وافر عن وحدة العالج المائي بالكلية لتحديد إمكانية تشغيلها وتحديد

التجهيزات الالزمة للمنشأة من حيث اإلضاءة والتهوية والكهرباء والكبائن واألجهزة الكهربائية العالجية 

 م المائي واألجهزة واألدوات الالزمة لتركيبها لضمان سالمة المريض أثناء العالج وكذلك الحما

 

 المساهمة فى األنشبة البالبية

 

 2014-2013امعى مسئولة عن لجان األسر بالكلية للعام الج. 

  وقد قمت من خاللها باآلتي: م2016-2015رائد اللجنة الفنية عام- 

 - مناء المساعدين حضور انتخابات أمناء اللجان واأل. 
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 - .االشتراك في جميع األعمال الخاصة باللجنة الفنية ومتابعتها مع رعاية الشباب 

 - لتشكيلية حضور معرض الكليات و مسابقة المواهب الفردية للفنون ا 

 

 

 المشاركة في مجال خدمة البيئة:

 

 :من خالل المجهودات واإلسهامات في كل من- 
 

 .عضوية جماعة أصدقاء البيئة 

 .االشتراك في القوافل العالجية 

 .االشتراك في تنظيم الرحالت العلمية 

 .االشتراك في اإلشراف علي حملة التبرع بالدم 

 بكلية العالج الطبيعي االشتراك في العمل في العياده الخارجيه 

 

 -التدريس الجامعي:

جامعة  بكلية العال ج الببيعي  التمرينات العالجية لمادةالنظري والعملي  وضع األهداف والمحتوى العلمي  .1

 .  2021-2013كفر الشيخ  

 

بكلية العال ج الببيعي   االختبارات والمقاييس  لمادة النظري والعملي وضع األهداف والمحتوى العلمي .2

 . 2021-2013كفر الشيخ  بجامعة 

 

 . 2021-2013كفر الشيخ  بجامعة  العال ج المائى النظري والعملي وضع األهداف والمحتوى العلمي .3

 

-2013كفر الشيخ العال ج الكهربائى  بجامعة لمادة  النظري والعملي وضع األهداف والمحتوى العلمي .4

2021 . 

 

كفر بكلية العال ج الببيعي  بجامعة   ملى العال ج اليدويالنظري والع وضع األهداف والمحتوى العلمي  .5

 . 2021-2014الشيخ 

 

-2014كفر الشيخ بكلية العال ج الببيعي  بجامعة   ابة العلميةالنظري الكت وضع األهداف والمحتوى العلمي .6

2021 

 

كفر بجامعة  بكلية العال ج الببيعي   النظري لمادة قوانين واداب المهنة وضع األهداف والمحتوى العلمي .7

 2021-2013الشيخ 
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كفر الشيخ معة بكلية العال ج الببيعي  بجا  النظري فسيولوجيا التمرينات وضع األهداف والمحتوى العلمي .8

2014-2021 

 

المشاركة في امتحانات الشفوي والعملي لمادة الميكانيكا الحيوية للفرقة األولى الفصل الدراسي االول  .9

 كممتحن خارجي . 2020-2013كفر الشيخ  للعام الجامعي عة بكلية العال ج الببيعي  بجام

 

 

بكلية العال ج  صلين الدراسيين  االول والثاني(  للفرقة الثانية الف2و1تدريس منهج التمرينات العالجية ) .10

 . 2021-2014كفر الشيخ للعام الجامعي الببيعي  جامعة 

 

كفر بكلية العال ج الببيعي  بجامعة راسي الثاني الفصل الد ثانيةللفرقة ال  -تدريس منهج العال ج المائى .11

 .2021-2013الشيخ للعام الجامعي 

 

بكلية العال ج الفصلين الدراسيين  االول والثاني  ثانيةللفرقة ال  -(2و1تدريس منهج العال ج الكهربائى ) .12

 2021-2013كفر الشيخ للعام الجامعي الببيعي  بجامعة 

 

بكلية الفصلين الدراسيين  االول والثاني  ثانيةللفرقة ال  -(2و1) تدريس منهج االختبارات والمقاييس .13

 2021-2013كفر الشيخ للعام الجامعي العال ج الببيعي  بجامعة 

 

 

بكلية العال ج الببيعي  بجامعة للفرقة االولى الفصل الدراسي الثاني   -تدريس منهج قوانين واداب المهنة .14

 2021-2013كفر الشيخ للعام الجامعي 

 

كفر بكلية العال ج الببيعي  بجامعة الفصل الدراسي الثاني  ثانيةللفرقة ال  -ريس منهج العال ج اليدوىتد .15

 2021-2013معي الشيخ للعام الجا

 

)اختبارات  -(2و1المشاركة فى وضع واعداد امتحانات الشفوي والعملي للمواد )) التمرينات العالجية  ) .16

والثانى   ج اليدوى ((للفرقة الثانية الفصلين الدراسيين األول الكتابة العلمي والعال –( 2و1ومقاييس )

 . 2021-2014عي كفر الشيخ  للعام الجامبكلية العال ج الببيعي  بجامعة 
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)التحليل الحركي ( للفرقة الثانية الفصل  -(2المشاركة في لجان امتحانات الشفوي والعملي لمادة ميكانيكا) .17

 كممتحن خارجي . 2021-2014كفر الشيخ  للعام الجامعي بيعي  بجامعة بكلية العال ج البالدراسي الثاني 

 

رينات العالجية للفرقة الثانية الفصل الدراسي األول المشاركة فى امتحانات الشفوي والعملي لمادة التم .18

 . 2021-2014كفر الشيخ   للعام الجامعي بكلية العال ج الببيعي  بجامعة والثاني 

فسيولوجيا  –عال ج  كهربي  –الشفوي والعملي لمادة اختبارات ومقاييس المشاركة في امتحانات  .19

انية الفصل الدراسي األول والثاني بكلية العال ج الببيعي  عال ج مائي   للفرقة الث –عال ج يدوي  –التمرينات 

 . 2021-2014بجامعة كفر الشيخ  للعام الجامعي 
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