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طرق التدریس

طرق التدریس

١٩٦٢/٠١/١٥

26201152100853

١٩٩٩/٠٥/٣٠

انھي التجنید وغیر مطلوب

الدیانة

متزوج ویعول

بیانات المؤھالت

التقدیر الجامعة الدولة تاریخ الحصول علي 
المؤھل المؤھل م

جامعة الزقازیق/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ طرق 

التدریس
مصر ٢٠٠٠/١٢/٠٤ درجة دكتوراة ١

جامعة الزقازیق/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ طرق 

التدریس
مصر ١٩٨٩/٠١/٠١ دبلوم ٢

جامعة الزقازیق/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ طرق 

التدریس
مصر ١٩٨٥/٠٦/٣٠ بكالوریوس ٣

جامعة الزقازیق/ كلیة 
التربیة الریاضیة/ طرق 

التدریس
مصر ١٩٩٥/٠٩/٢٣ درجة الماجستیر ٤

التدرج الوظیفي
تاریخ شغل الوظیفة الدرجة الوظیفیة م
١٩٩٩/٠٥/٣٠ مدرس مساعد ١
٢٠٠٠/١٢/١٧ مدرس ٢
٢٠٠٦/٠٣/٢٧ استاذ مساعد ٣
٢٠١١/٠٥/٢٣ استاذ ٤

بیانات االجازات الخاصة 

بیانات اللقاءات العلمیة 

الى مد من الفترة الى الفتره من نوع االجازة م
٢٠٠٩/٠٤/٠٧ ٢٠٠٩/٠٤/٠٦ زیارة 1

١٩٩٩/٠٥/٣٠تاریخ استالم العمل
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الفترة الى الفتره من الجھة الدولة اسم اللقاء نوع اللقاء م

١١/٢٠١٢/٠٧ ٠٩/٢٠١٢/٠٧
جامعة مدینة السادات

القاھرة
المؤتمر الدولى للتعلم االلكترونى فى 

الوطن العربى مؤتمر ١

١٢/٢٠١٢/٠٧ ١١/٢٠١٢/٠٧
جامعة مدینة السادات

القاھرة
المؤتمر العلمى التاسع " التعلیم 
المستمر والتعلم عن بعد" مؤتمر ٢

 قائمة بالبحوث للعضو
تاریخ البحث نوع البحث البحث م

٢٠١٣/١٠/٠١ منفرد تقویم الطلبة/ المعلمین في التربیة الریاضیة اثناء فترة التربیة 
العملیة وفق معاییر الجودة ١

٢٠١٠/٠٧/٠١ منفرد رؤیة مستقبلیة للتعلم الخلیط في ضوء االتجاھات الحدیثة للتعلیم ٢

٢٠١٠/٠٥/٠١ منفرد تاثیر استخدام بیئات تعلیمیة متنوعة على تعلم مھارات الھجوم في 
ریاضة سالح الشیش ٣

٢٠١٠/٠٤/٠١ منفرد ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسین مستوى االداء بادارة التوجیة 
الفنى للتربیة الریاضیة بمحافظة المنوفیة ٤

٢٠١٠/٠١/٢٤ منفرد تاثیر استخدام استراتیجیة خرائط المفاھیم على التحصیل المعرفى 
واداء المھارات التدریسیة لطلبة كلیة التربیة الریاضیة ٥

٢٠٠٩/٠٥/٠١ مشترك
تأثیر برنامج العاب صغیره باستخدام الحاسب االلى على تنمیھ 
اللیاقھ الحركیھ وبعض متغیرات السلوك التوافقى لدى ذوى 

االحتیاجات الخاصھ
٦

٢٠٠٨/١٠/٠١ منفرد استراتیجیة التدریس الفعال العداد المعلم وتأثیرھا على تطویر 
الكفایات االدائیة للطلبھ \المعلمین فى التربیھ الریاضیھ ٧

٢٠٠٧/٠٤/٠١ منفرد مستوى التحصیل الدراسى فى ضوء استراتیجیات التعلم المنظم 
ذاتیا وتوجیھات االھداف لدى طالب كلیھ التربیھ الریاضیھ ٨

٢٠٠٧/٠١/٠١ منفرد بناء مقیاس للصالبھ النفسیھ لمعلمى التربیھ الریاضیھ ٩

٢٠٠٥/٠٦/٠١ مشترك أثر استخدام التطبیق الذاتى متعدد المستویات على تعلم بعض 
مھارات سالح الشیش للمبتدئین ١٠

٢٠٠٥/٠١/٠١ منفرد ادارة الجوده الشاملھ كمدخل لتحسین مستوى االداء باداره رعایھ 
الشباب بكلیھ التربیھ الریاضیھ ١١

٢٠٠٤/١٢/٠١ منفرد
الكفایات االدائیة االساسیة لمعلم التربیة الریاضیة ومدى امتالك 
وممارسة "الطالب المعلم" لھا من وجھة نظر ھیئة االشراف 

المتخصصین
١٢

٢٠٠٤/٠١/٠١ مشترك االحتراق النفسي وعالقیھ بالضغوط المھنیة لمعلمي التربیة 
الریاضیة بمحافظة المنوفیة ١٣

٢٠٠٣/٠١/٠١ منفرد تأثیر التصور العقلي علي تعلیم بعض المھارات االساسیة في 
ریاضة سالح الشیش ١٤

وسائل األتصال
بيان وسيلة االتصال وسیلة اإلتصال م
0233280121 تلیفون منزل ١

01110331551 محمول ٢
magdy.fahim@phed.usc.edu.eg برید الكتروني ٣

كلیة التربیة الریاضیة : وقد اعطیت ھذه لسیادتھ بناء على طلبھ ولتقدیمھا الى
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