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 : ةــــالبيانات الشخصي -1
  

  مسلمة  ة :ـالديان  -                                                مصرية  ة :ـالجنسي 

                          جةمتزو:   الحالة االجتماعية -                             م81/9/8991   خ الميالد :ـتاري 

 مدينة نصر - ارض الجولف - شارع الشهيد مصطفى رجب 1  وان :ـالعن 

 جمهوريه مصر العربيه - القاهرة                 

      rasha_ashraf2004@yahoo.comالبريد االلكترونى :    

               4510115/0800      ون :ـالتليف

 االنجيلزية  -العربية       ة :ــاللغ

  بقسم علم النفسورئيس شعبه علم النفس الرياضى أستاذ علم النفس الرياضى    ة :ـالمهن

 جامعة حلوان  –  بالهرم الرياضية بنيناضي بكلية التربية الري واالجتماع والتقويم              

               

 

 ة : ـــالمؤهالت العلمي -2
 

 م  1991عام  -          تربية رياضية  سبكالوريو -1

 م1991  -   الرياضية ةالفلسفة فى التربي ر ـــماجستي -2

 جامعة حلوان  -  تخصص علم نفس رياضي                   

 "  ن رياضياتالميذ مدرسة الموهوبيبناء اختبار فى المعرفة الرياضية ل "   بعنوان     

 م 2220كلية التربية جامعة عين شمس عام  نم دبلوم فى القياس النفسي -3

 م2222  -   الفلسفة فى التربية الرياضية  هوراــدكت -1

 جامعة حلوان   -   رياضيتخصص علم نفس                  

 " رياضيا  بناء مقياس مستوى الطموح الرياضي لتالميذ مدرسة الموهوبين "   بعنوان    

 م2222   -تخصص علم نفس رياضي     دــاذ مساعــأست -4

 م2211   -تخصص علم نفس رياضي   اذ ــأست -6
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 رى :ـــشهادات أخ -3

 

 م. 8998الحصول على دراسات معلم سباحة من االتحاد المصري للسباحة عام  -8

 م .8992الحصول على دراسات مدرب سباحة من االتحاد المصري للسباحة عام  -2

م والعمل في 8999الحصول على دورة تحكيم سباحة من االتحاد المصري للسباحة عام  -1

 0  (حكم درجة أولى)والحصول على  ل حتى اآلنهذا المجا

 م .8991الحصول على دورة تحكيم العاب قوى عام  -5

والعمل في هذا المجال  م 8999عام الحصول على دورة تحكيم ريشة طائرة  -4

 0( اولىعلى )حكم درجة والحصول حتى اآلن 

 0   م2002الحصول على دورة تحكيم بولينج من االتحاد المصري للبولينج عام  -6

م والعمل 2001الحصول على دورة تحكيم من االتحاد الخماسي المصري عام  -6

 0) حكم دولى ( المجال حتى اآلن هذا ب

 

 ل  :ـــخبرات العم  -1

 

 ة :ـــأوال : الخبرات العملي
   

 م 8996م حتى 8991فى مجال تدريب السباحة بنادي هليوبليس الرياضي من عام العمل -8

 م 8996م حتى عام 8995ران من عام العمل فى مجال تدريب اإليروبيك بنادي الطي -2

 عام  العمل فى مجال تدريب اإليروبيك بدار المشاة لمدة -1

 حتى اآلن ) درجه اولى ( السباحة  رياضة العمل فى مجال التحكيم فى -5

 ( حتى اآلن )حكم دولىالعمل فى مجال التحكيم فى رياضة الخماسى الحديث  -4

  باالتحاد المصرى للريشه الطائرة سابقا رئيس لجنه المسابقات -6

 للدورة الثانيه مجلس ادارة منطقة القاهرة للخماسى الحديث سابقا بعضو  -9

) الدورة بالقاهرة االشتراك فى إعداد وتنظيم العديد من البطوالت الرياضية التي أقيمت  -1

البطولة العربية التاسعة  –م 8991للجودو  85 لـ البطولة األفريقية –م 8998األفريقية 

 0م ( 8994أللعاب القوى 

للشباب ( التى  –() للناشئين  الدوليه –االشتراك فى تحكيم العديد من البطوالت ) العربية  -9

االتحاد  –السباحة  –الطائرة أقيمت بجمهورية مصر العربية فى تحكيم رياضة الريشة 

 . الحديث الخماسي



 

 ة : ـــثانيا : الخبرات العلمي
 

م بالمشاركة مع 2001تأليف وتنفيذ كتاب بعنوان ) التعلم والدافعية فى الرياضة ( عام  -8

 عنان ( عبد الفتاح محمود  / د ) سابقا قسم علم النفس الرياضي سرئيالمرحوم الدكتور 

عنوان ) مبادئ البحث العلمي واإلحصاء فى التربية البدنية تأليف وتنفيذ كتاب ب -2

 سابقا المرحوم قسم علم النفس الرياضي سم بالمشاركة مع رئي2009والرياضة ( عام 

هيئة التدريس بالقسم بكلية التربية من إبراهيم عبد ربة خليفة ( وبعض أعضاء  )د/

 0الرياضية بنين بالهرم 

 سم بالمشاركة مع رئي2001تأليف وتنفيذ كتاب بعنوان ) علم النفس الرياضى ( عام  -1

)د/ إبراهيم عبد ربة خليفة ( وبعض أعضاء  سابقا المرحومقسم علم النفس الرياضي 

 0من هيئة التدريس بالقسم بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم 

م بالمشاركة 2088الرياضية ( عام تأليف وتنفيذ كتاب بعنوان ) سيكولوجية الشخصية   -5

 0مع بعض أعضاء من هيئة التدريس بالقسم بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم 

 ة :ــــا : الخبرات التعليميثالث
 

 التربية الرياضية تدريس مقرر علم النفس الرياضي بكلية  -

 التربية الرياضية  تدريس مقرر البحث العلمي واإلحصاء بكلية -

 التربية الرياضية  بكلية االختبارات والمقاييسيس مقرر تدر -

 التربية الرياضية  بكلية اإلدارة الرياضيةتدريس مقرر  -

 التربية الرياضية  بكلية االنتقاء النفسيتدريس مقرر  -

 التربية الرياضية  بكلية النمو والدافعيةتدريس مقرر  -

 التربية الرياضية  اضي بكليةتدريس مقرر التعصب والعدوان فى المجال الري -

 ه التربيه الرياضيه تدريس مقرر التوجيه واالرشاد بكلي -

 ه التربية الرياضية تدريس مقرر االجتماع الرياضى بكلي -

 للطالب اإلشراف على التدريب الميداني  -

ه ليالدكتوراه ( بك –الماجستير  –تدريس مقرارات عده لمراحل الدراسات العليا ) الدبلوم  -

 التربيه الرياضيه بنين بالهرم 

–الدكتوراه ( بكليه التربيه الرياضيه  –تدريس مقرارات لمرحله الدراسات العليا )الماجستير  -

 جامعه بنى سويف

 ( لمرحله الدكتوراه  SPSSتدريس ماده االحصاء باستخدام الكمبيوتر ) برنامج  -



 ى :ـــوب االلـخبرات الحاس -5
 

 0( وإجادة العمل على الكمبيوتر فى جميع البرامج  ICDL) ورة دالحصول على  -8

 0اص بالعلوم االجتماعية والنفسية الخ    Spssبرنامج اإلحصاء  اجاده استخدام -2

 النتائج للمعالجات     وكتابه واستعراض  هااجاده وضع الخطه االحصائيه لالبحاث العلميه وتنفيذ -1

 0 بحثالمستخدمه فى الاالحصائيه     

 

 ة :ـــالمشاركات العلمي -6

 

 0م 2002 –م 8995المشاركة فى أعمال المراقبة والنظام فى سير االمتحانات منذ عام   -8

 0الدراسات العليا  –لمرحلة البكالوريوس  نتروالتالمشاركة فى أعمال الك -2

 االجتماع والتقويمو الخاصة بقسم علم النفس المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية السنوية -1

 0الرياضي 

 0ة التربية الرياضية بنين بالهرم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية السنوية الخاصة بكلي -5

 0الرياضي  واالجتماع والتقويم الخاصة بقسم علم النفس المشاركة فى أعمال السيمنارات -4

 0الرياضي  قويمواالجتماع والت علم النفس مجلس قسمالمشاركة فى أعمال  -6

( بكلية  HEEPE)  قسم علوم الصحة الرياضيةلروع تطوير الدراسات العليا عضو فى مش -9

 0التربية الرياضية بنين بالهرم  

كلية التربية الرياضية بنين ب واالعتماد جودةضمان العضو فى لجنة الدعم الفنى بوحدة  -1

 0جامعة حلوان  –بالهرم 

المؤسسى بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية الرياضية بنين عضو فى معيار التقويم  -9

 جامعة حلوان –بالهرم 

عضو بمشروع تطوير نظم تقييم الطالب بالتعاون مع كليتى التربية الرياضية بنات  -80

 0بالجزيرة واسيوط والبنين بالهرم 

بكلية التربية الرياضية  عتمادى التابعه لوحدة ضمان الجودة واالتقييم الطالبالعضو بوحده  -88

 0بنين بالهرم والمسئول عن التصحيح االلكترونى لالمتحانات 

الندوات الخارجيه التابعه لالدارة علم النفس الرياضى بوزارة الشباب بالعديد من محاضر  -82

 وايضا الندوات التابعه لنقابه المهن الرياضيه والندوات التابعه لمديريات الشباب والرياضه

 0والرياضه فرع القاهره / فرع الجيزه 

 0بمدرسه الموهوبين رياضيانفسيه لالمتحانات القدرات مشارك باعداد االختبارات ال -81


