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 المرحلة العلمية

التربية البدنية وعلوم 

 الريضة
 دكتوراه جامعة أبوقير مصر 2013

  (11تأثير التدريبات الهوائية على الحالة الوظيفية للسيدات المصابات بالسكري النوع )

ACE  بداللة الجين  
 عنوان رسالة الدكتوراه

التربية البدنية وعلوم 

 الريضة
 الماجستي   جامعة طرابلس ليبيا 1999

برنامج مقترح للتمرينات الهوائية وأثره على التركيب الجسمي وعالقته باألنماط الجسمية 

 للسيدات.
 عنوان رسالة الماجستي  

التربية البدنية وعلوم 

 الريضة
 البكالوريوس جامعة طرابلس ليبيا 1989
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 والتدريب :  ىالمؤهلت العلمية االخر  " : ثانيا 

 البلد المؤهل العلم  او الدورة التدريبيةاسم  السنة
المؤسسة المانحه 

 للمؤهل

 األكاديمية األولمبية الليبية ليبيا دورة المعد البدني المستوى األول للسيدات 

مركز البحوث/ جامعة  ليبيا دورة تدريبية بخصوص تقنيات الحاسب اآللي 2021

 طرابلس

 تقوم بتدريسها حاليا " : ثالثا  
  الكلية :  "المقررات الدراسية الت 

 
 ف

نامج اسم المقرر رقم المقرر  القسم العلم   اسم الير
هل درسته سابقا       
 )عدد الفصول الدراسيه(

BC 205 الخامسنعم/  التدريب نظري / عملي اللياقة البدنية 

BC 206 السادس نعم التدريب نظري / عملي اللياقة البدنية / 

     

     

 ة العملية :  " : رابعا  الخير

  وطبيعة العمل المسم اسم وعنوان جهة العمل سنة اىل من سنة
 الوظيف 

 عضو هيئة تدريس/ إعطاء محاضرات نظرية وعملية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2022 1989

 مدربة لياقة بدنية وإنقاص الوزن  الصاالت الرياضية الخاصة بالنساء 2004 2000

للسيدات  مدربة لياقة بدنية وإنقاص الوزن الصاالت الرياضية الخاصة بالنساء 2018 2013

مريضات السكري وأخد القياسات الجسمية 

والفسيولوجية قبل البرنامج وبعده لمعرفة مدى 

 التحسن لديهن.
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 االسهامات العلمية :  " : خامسا 

  مجلت محكمةاالوراق 
 
 : البحثية المنشورة ف

 اسم المجلة العلمية سنة النش  
رقم 
 العدد

 المجال العلم  للمجلة

 والمرتبطة علوم الرياضة 24 مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 2016

ورقة عنوان ال
 البحثية

 .تلدى السيدا تأثير ممارسة التمرينات الحرة والوثب بالحبل على نسبة الدهون وكفاءة العمل البدني

 علوم الرياضة والمرتبطة 27 مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة 2019

 ورقةعنوان ال

 البحثية

Body Mass Index as indicator of fatness.  

 

  مؤتالمقدمة  البحثيةوراق ال ا
 
 : ةو ملتقيات محكمأو ندوات أ مراتف

 مجال تخصص المؤتمر السنة المستضيفالبلد  التي قدمت لها الورقة ةاسم الجهة العلمي
علوم وتقنيات األنشطة البدنية  2018 تونس مؤتمر المرصد الوطني للرياضة

 والرياضية
تأثير ممارسة تمرينات بدنية خاصة على الوزن واالكتئاب لدى السيدات ما بعد  عنوان الورقة البحثية

 األنجاب.
والمناصب القيادية  المرأة  2018 ليبيا اللجنة األولمبية الليبية

 الرياضية
المرأة الليبية والدور القيادي والمعوقات التي تحول دون ممارسته في المؤسسات  عنوان الورقة البحثية

 الرياضية.
 علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية 2022 تونس  المرصد الوطني للرياضة

 سنة طرابلس. 14-12الفسيولوجية ببعض عناصر اللياقة البدنية للتالميذ من عالقة االستجابات  عنوان الورقة البحثية

دولة  مجلس الشارقة الرياضي
 2014االمارات العربية 

 تأثير استخدام الحاسب االلي في تعليم مهارة الوثب الطويل لتالميذ الصم والكم. 
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 : الكتب 

 مجال التخصص عدد الفصول بلد النش   دار النش   سنة النش  

     

  عنوان الكتاب

     

  عنوان الكتاب

 

 

 : الدراسات والتقارير العلمية

 الجهة المستفيدة منه البلد عنوان الدراسة او  التقرير السنة

    

    

    

    

 :  سادسا" : اللجان المكلف بها  •

 الصفة باللجنة طبيعة عمل اللجنة السنة

   

   

   

 : االهتمامات البحثية

 اللياقة البدنية والصحة.

 

 الفوائد الصحية لممارسة األنشطة البدنية.
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 تود اضافتها ىمعلومات اخر 

 

 

 

 

 

                                        
 


