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 فايزة : اسم االم   حسناسم االب :   أنجيال ماضياالسم :       
 Hassan Madi  Angelaاالسم باللغة االجنبية: 

 دمشق ـ سوريةمكان الوالدة :   18/11/1976: مواليدال 
قسم المناهج وأصول           ـ  الرياضية ةتربيلية الك مكان العمل :    

  تشرين امعةس، جالتدري
Email : angelamadi@hotmail.com                                    

Tel : 00963934258499 

 
وتسلسل الدراسة   الشهاداتالعمل و    

 
 2011  ـ سورية تشرينـ جامعة  الرياضية ةكلية التربي في يسيةر عضو هيئة تد   2020ـ 
 المواد التي قمت بتدريسها: 
 *.)منهجية البحث العلمي )طالب الدراسات العليا وطالب السنة الرابعة 
 * )التعلم الحركي )طالب الدراسات العليا وطالب السنة الثانية 
 *)علم االجتماع الرياضي )طالب الدراسات العليا 
 *الثالثة()طالب السنة األولى والثانية و  كرة الطائرةال  
 * طالب السنة الثالثة والرابعة(.التطبيقات المسلكية( 
 2006  البدنية والرياضية ةنشطعلوم وتقنيات األ باختصاص طرائق البحث العلمي في التربية الرياضية من كلية اه دكتور   2011ـ 

(STAPS)،  فرنسابيةر اريس الغبجامعة ،.  
 2005  علوم وتقنيات األنشطة البدنية  من كلية ية في علم النفس االدراكيماجستير في العلوم االنسانية واالجتماع  2006ـ

 ا.، فرنسبواتيهجامعة  ،(STAPS)والرياضية     
 2003  علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية  في سنة الرابعةدراسة بعض مواد ال  2004ـ(STAPS)،  ا، فرنسبواتيهجامعة. 
 2002  معة تشرينجا لغات، دورة لغة فرنسية، مركز ال 2003ـ. 
 2001  معة تشرين، جاكلية التربية الرياضية في ةمعيد 2002ـ. 
 2000  معة تشرينجا، في كلية التربية الرياضية الرابعة لطالب السنةالكرة الطائرة ادة تدريس م 2001ـ. 
 1996  موظفة في الشركة السورية للطيران.  2001ـ 
 1995  معة تشرينجا ،كلية التربية الرياضية ،الرياضية ةتربيي الإجازة ف 1999ـ. 
 1994  علميال بفرعها بكالورياشهادة  ال  1995ـ. 
  
  
 ( 1اتجاهات طالب كلبة التربية الرياضية نحو االختالط في المحاضرات العملية. بحث منشور في مجلة جامعة تشرين. العدد ،)

2017 

 النتاج العلمي
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  تقنين مقياسBSRI ( باللغة العربية لقياس النوعGender). ( 5العدد ،)2017 
 قيد االنجاز.جنس الفرد، نوعه وعالقتهما باختيار األنشطة الرياضية . 
 ( لطالب السنة األولى. 1كتاب كرة الطائرة )2017 /08 /22 

  الدورات والمشاركات  
   جامعة تشرين ،السادس المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية الرياضية في األسبوع الرياضيببحث في المشاركة   22/50/2017 

 . جامعة تشرين في "دليل األقسام األكاديمية في تحقيق معايير الجودة"،دورة تدريبية    3/03/2016
   جامعة تشرين ،في المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية الرياضية في األسبوع الرياضي الرابع ببحث المشاركة  10/50/2015

 جامعة تشرين ،األكاديميمهارات العمل على دورة تدريبية    06/07/2014
 جامعة تشرين ،International computer Driving Licence   (ICDL)الحصول على شهادة ال  11/06/2014

   جامعة تشرين ،الثالث لكلية التربية الرياضية في األسبوع الرياضي الثالث المشاركة في المؤتمر العلمي  07/50/2014
  جامعة تشرين ،الرياضية في األسبوع الرياضي الثانيلكلية التربية  في المؤتمر العلمي الثاني مشاركةال  07/50/2013
  جامعة تشرين ،في المؤتمر العلمي األول لكلية التربية الرياضية في األسبوع الرياضي األول المشاركة  07/50/2012
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