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 جامعة مدينة السادات  – ةلية الرتبية الرياضيك

 

 

 الـســيـرة الــذاتـيــة

 شخصيــة:معلومات  •

 مكان المــيالد العمر تاريخ الميـالد الجنسية االســــــم

 المنوفية 29 18/7/1988 مصري أحمد حمدي عبد الخالق شرشرد/ 

 العنوان
 مصر -المنوفية  –مركز منوف  –سروهيت  مكان اإلقامة 048/ 3548699 هاتف منزل 

 Ah.sharshar@phed.usc.edu.eg البريد اإللكتروني 01003507620  هاتف جوال

 Ah.sharshar88@hotmail.com البريد اإللكتروني 01129996343 هاتف جوال 

 المنوفية  –سرس الليان  مصدرها 28807181701591 رقم الهوية

 زوجمت الحالة االجتماعية  تاريخها

   حسنة( )قدوةأديت الخدمة  الخدمة العسكرية 

 م2017 سنة الحصول عليها دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية الدرجة العلمية

 م2017 / 7 /29 تاريخ شغل الوظيفة مدرس دكتور بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  الوظيفة الحالية 

   معة مدينة السادات جا –كلية التربية الرياضية  جهة العمل 
 

 :  الوظيفية األهداف •

 األهداف نوع الهدف

في مجال 

 التدريس والتعلم

علاى تطاوير اكفكاار  تهممسااعدوان أكون قوة للتغير اإليجابي ومصدر خبرة لآلخرين للوصول الى التميز  •

 في مجال التربية الرياضية وعلوم الرياضة الحديثة  والتعرف على المستجدات

ل في مجا

 يلالتدريب العم

الالعبااين  اماادادو عامااة والعاااب القااوى بصاافة خاصااةالمسااهمة فااي االرتقااات بمسااتوى التاادريب الرياضااي  •

لإلنجاااا الرياضااي فااي  مممارسااة ودافعيااتهالالخاصااة بطبيعااة الفنيااة والقانونيااة بالمعلومااات والمهااارات 

 رياضة العاب القوى 

 المؤهالت العلمية : •

 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه الـــمؤهـــل م

 العاب قوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات م17/6/2017 دكتوراه 1

 العاب قوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات م14/7/2013 ماجستير 2

 العاب قوى كلية التربية الرياضية المنوفية / فرع الساداتجامعة  م19/7/2009 بكالوريوس 3
 

 التدرج الوظيفي •

 القسم العلمى الكلية الجامعة  تاريخه المسمى الوظيفي م

 نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات م2017 مدرس دكتور 1

 نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات م2013 مدرس مساعد 2

 نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات م2009 يد مع 3
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 الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل :  •

 الجهة المنظمة البرنامج م

 منظمة اليونسكو مICDL    9  /3  /2010حاصل على الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب  1

 االحتاد الدولي أللعاب القوى م2009/  4/ 9:  14/3 القوى األول إلعداد مدربي االحتاد الدولي أللعاب دراسة املستوى  2

 2008 مركز هيوماك بالقاهرة  الشخصي( )املدربدورة اللياقة البدنية  3

  كلية الرتبية الرياضية بالسادات 2009 (  Reflexologyواملنعكسات )دورة التدليك الرياضي  4

  مصر –وزارة الشباب والرياضية  2012رة صقل مدربي املدارس الرياضية ) العاب قوى ( دو 5

  وزارة الشباب والرياضة  مصر م2011 القوىالدورة التدريبية لصقل وانتقاء مدربي املشروع القومي للناشئني يف العاب  6

  االحتاد املصري اللعاب القوى 2015فرباير دورة حتكيم العاب قوى من االحتاد املصري أللعاب القوى   7

 االحتاد املصري للكرة الطائرة /املنوفية دورة حتكيم كرة طائرة منطقة املنوفية للكرة الطائرة   8

 م 2018/  2/  13:    2/  10 ناصر العسكرية  ةأكادميي ألمن القومي كلية الدفاع الوطينالدراسات االسرتاتيجية وادورة  9

 تاريح عقد الدورة اخلاصة مبعايري اجلودة  يف مؤسسات التعليم العاىل التدريبية اتورالدو الربنامج م
 م20/8/2017: 19 ( 2015يوليو  3ورشة التقويم الذاتي ملعايري اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي ) اإلصدار  1

 م2018 /2 /14: 12 دورة املراجعة اخلارجية لكيات ومعاهد التعليم العالي    2

 م2017/  12/  5 :3 دورة التقويم الذاتي لكيات ومعاهد التعليم العالي    3

 م21:23/1/2018 دورة توصيف الربامج واملقررات وتقويم نواتج التعلم لكيات ومعاهد التعليم العالي    4

 مStatistical Analysis Using SPSS 18  /19  /2  /2018   ورشة عمل على برنامج 5

 مInformation and communication 27/2/2018ة عمل  ورش 6

 م 2018/  7 /4:  3  مركز القياس والتقويم وزارة التعليم العاىل –اعداد بنوك األسئلة واملفردة االختبارية  دورة 7

 م  2018/  7/  22 مركز القياس والتقويم وزارة التعليم العاىل -دورة التصحيح االلكرتوني  8

 م  2018/  8 ات ومعاهد التعليم العالي   لكيدورة التخطيط االسرتاتيجي  9

 تاريح عقد الدورة دورات تدريبية خاصة بأعضاء هيئة التدريس مبركز تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات باجلامعة 

 م 2012/  7/  15 النشر العلمي          • 1

 م 2012/  7/  22 الساعات املعتمدة  • 2

 م 2012/  7/  29 املختلفة مهارات االتصال الفعال يف أمناط التعليم  • 3

 م 2013/  8/  5 اخالقيات البحث العلمي     • 4

 م 2013/  7/  28 إدارة الفريق البحثي    • 5

 م 2013/  8/  4 نظم االمتحانات وتقويم الطالب  • 6

 م 2014/  12/  29 مشروعات البحوث التنافسية احمللية والعاملية    • 7

 م 2016/  12/  27 تنظيم املؤمترات العلمية    • 8

 م 2017/  1/  1 النشر الدولي للبحوث العلمية         • 9

 م 2017/  1/  14 إدارة البشر ) الناس ( يف املؤسسات التعليمية   • 10

 م 2017/  1/  8 إدارة الوقت واالجتماعات    • 11

 م 2017/  1/  23    اإلدارة اجلامعية   • 12
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 :  والدكتوراه جستيرالما لدرجتي  العلمية االبحاث •
 المنح تاريخ المانحة الجهة البحث نوع البحث عنوان م

1 
برنامج تدرييب مقرتح للمرونة والرشاقة على االرتقاء ببعض القددرات البدنيدة    •

 سنة 15مرت للناشئات حتت  100واملستوى الرقمي لعدو 
 ماجستير

كلية الرتبية الرياضية  

  جامعة مدينة السادات 
 م2013 /29/7

2 
انتقددداء طالبدددات املددددارس الرياضدددية وفدددق لدددبعض القددددرات البدنيدددة واجلسدددمية    •

 اخلاصة ملسابقات العاب القوى
 دكتوراه

كلية الرتبية الرياضية  

  جامعة مدينة السادات 
 م24/6/2017

 :   الدكتوراه بعد ما المنشورة العلمية االبحاث •
 الناشر  العدد المجلة  البحث نوع البحث عنوان م

1 
فاعلية برنامج تدرييب لتنمية العتبة الفارقة الالهوائيدة وأردر     •

علددددددى االرتقدددددداء بددددددبعض القدددددددرات البدنيددددددة والفسدددددديولوجية   

 مرت 800والبيوكيميائية واملستوي الرقمي لالعيب 

 حبث

 مشرتك

علدددوم وفندددو   جملدددة

 كليددة  /الرياضددة 

 الرياضدية  الرتبيدة 

 – للبنات بداجلزيرة 

 حلوا  جامعة

 يونيةعدد 

  6جزء 

 السيد صالح السيد /د

 شرشر محدي أمحد /د

 تاريخ النشر 

 م 2018/  8 /24

 :   عليها االشراف في المشارك الماجستير ئلرسا •
 حالة البحث االشراف هيئة اسم الباحث التسجيل الصفة عنوان البحث م

1 

تددد رري اسدددتخدام اسدددرتاتيجية خدددرائط املفددداهيم     •

االلكرتونيددددددة علددددددي اوداء املهددددددارى والتحصدددددديل   

املعرفدددى لدددبعض مسدددابقات مقدددرر العددداب القدددوى     

 للمرحلة االبتدائية

 2017 ماجستري

حممود النادي 

عبد الصمد 

 منصور

 بالل عنرب حممد / د.ا

 شرشر محدي أمحد /د.م

حتت 

 التطبيق

  : الجامعية   التدريسيةالخبرات  •
 الجامعة الكلية  الداراسي العام الفرقة الكود المقرر م
 جامعة مدينة السادات اضيةكلية الرتبية الري 2017/2018 بنني  -األوىل   101 ق.ع )الئحة حديثة(1مقرر العاب القوى  1

 جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 2017/2018 بنني  -األوىل   102 ق.ع )الئحة حديثة(2مقرر العاب القوى  2

2017:  2014 بنني -الثانية -  قدمية الئحة ) القوى العاب مقرر 3  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

2017:  2014 بنني -االوىل -  قدمية الئحة ) لقوىا العاب مقرر 4  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

5 

 اختياري اول  العاب قوى 
- 

 -الثالثة 

 بنني
2012  /2013  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

6 

 العاب قوى  را اختياري  
- 

 -الثالثة 

 بنني
2012  /2013  جامعة مدينة السادات الرياضيةكلية الرتبية  

7 

 اختياري اول  العاب قوى 
- 

 -الرابعة 

 بنني
2013  /2014  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

8 

 العاب قوى  را اختياري  
- 

 -الرابعة 

 بنني
2013  /2014  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

  ومهام تدريسيةالخبرات  •
 بمنوف(  –للفرقة الثالثة والرابعة )المدرسة اإلعدادية الرياضية ) التربية العملية ( االشراف على مادة التدريب الميداني  • 1

 العضويات واللجان المشارك فيها :   •
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 اللجنة أو الجمعية م
 2016،  2015عضو المكتب التنفيذي لوحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد بالكلية  • 

 م حتى تاريخه2018التقارير لجنة المراجعة الداخلية واعداد رئيس  • 

 المساهمة في اعمال االمتحانات و الكنترول بالكلية  واالولى ، الثانية  كنترول الفرقةعضو  • 

 م2013رئيس معيار " التدريس والتعلم " اإلصدار الثالث مايو  • 

  مدينة الساداتجامعة  –بية الرياضية العاب القوى بكلية التر نظريات وتطبيقات عضو مجلس قسم • 

 م 2018:  2016مارس  الكليةعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  • 

 م2017/2018للعام  بكلية التربية الرياضية  المختبرات واألجهزة العلميةعضو لجنة  • 

 2017/ 20106رقة الثالثة بكلية الحقوق للعام الجامعة كنترول الف ومراجعة عضوية الجنة المشكلة من رئيس الجامعة لتحقيق  • 

  2012،  2011مدرب منتخب جامعة المنوفية أللعاب القوى ) مسابقات العدو ( عامي  • 

 م    2015م حتى  فبراير  2013بنين  من   -أللعاب القوى   -مدرب لمنتخب جامعة مدينة السادات  • 

 حتى تاريخه 2017بنين  فبراير  –ادات أللعاب  القوى منتخب جامعة مدينة السل المدير الفني • 

 الخبرات العملية :  •

 
 – 2008 – 2007 – 2006العب ألعاب قوى بنادي سرس الليان الرياضي في مسابقة ) العشاري المركب ( مواسم )  •

 ( 2009 – 2008 – 2007العب منتخب جامعة المنوفية أللعاب القوى ) ، (  2009

  الفترة استاد شبين الكوم الرياضي المؤسسة العاب قوىمدرب  الوظيفة

 

  (2012 حتى  2008 ) 15مدرب بمدارس ألعاب القوى بإستاد شبين الكوم. محافظة المنوفية للفئة العمرية تحت  •

 مصر –محافظة المنوفية  –مدرب العاب قوى )مسافات قصيرة( باإلستاد الرياضي بشبين الكوم  •

 م.2013/  9م حتى  2012بشبين الكوم.  مارس  /لمنوفيةمدرب )بمركز تدريب العاب القوى( بإستاد جامعة ا •

 م  2015/  4م حتى  4/2013مدرب منتخب جامعة مدينة السادات أللعاب القوى من  •

 م حتى تاريخه 2012بإستاد جامعة المنوفية موسم  –مدرب عام مسافات قصيرة بأكاديمية العاب القوى لألطفال  •

 سنة  وأحد مؤسسي االكاديمية  12: 9نية من المشرف العام على برنامج المرحلة الس •

 م 2016:   2009 الفترة الرياضية اإلعدادية المدرسة  المؤسسة مدرب العاب قوى  الوظيفة

 المهام

 م 2016وحتى  2009مدرب العاب القوى بالمدرسة الرياضية في الفترة من  •

 تخطيط البرامج والخطط التدريبية داخل المدرسة  •

 خبار ذات درجات معيارية النتقاء العبي العاب القوى اعداد بطارية ا •

 المشاركة في العديد من البطوالت واللقاءات القمية وحصد العديد من البطوالت على مستوى الجمهورية  •

 م  2013:  2011 الفترة جامعة المنوفية المؤسسة العاب القوى فريقمدرب  الوظيفة

 المهام

  مسافات قصيرة()القوى  عابأللمدرب منتخب جامعة المنوفية  •

 م  2012/  5/  8: 7بطولة الجامعات المصرية بجامعة القاهرة في الفترة من  •

 م11/9/2012حتى  5/9أولمبياد الجامعات المصرية الرابع. بجامعة اإلسكندرية  •

 م 3/2013/  22/23بطولة الجامعات المصرية باإلسكندرية  •

 : حتى االن  2015 الفترة جامعة مدينة السادات المؤسسة وىلفريق العاب الق المدير الفني الوظيفة

 المهام

 ) بنين( لمنتخب جامعة مدينة السادات أللعاب القوى    الفنيالمدير  •

 م 2014/  4/  8 – 7بطولة الجمهورية للجامعات المصرية بالمركز االولمبي بالمعادي وحقق الالعبين نتائج متميزة    •

 م 2014/  4/  24 – 22رية بأعياد تحرير سيناء باإلسماعيلية احتفالية الجماعات المص •

 م 2014/  9اولمبياد الجامعات المصرية باإلسكندرية  •

 م(  2015/  4/  8، 7بطولة الجمهورية للجامعات المصرية بجامعة اسيوط ) •

رجةال (   200ضية  ) جلةة  / ميداليات ف 4تحقيق    بالمعادي وتمبطولة الجمهورية للجامعات المصرية بالمركز األولمبي  •

 م ( 2018/  3/  25:  23م  سيدات ذوي احتياجات خاصة  كراسي متحركة (  خالل الفترة من  ) 200 /100) 

 
 

 يئة المحيطة لنشر ثقافة العاب القوى مهام خاصة بخدمة المجتمع والب
 

  المهام

  2009/  3/  15مهرجان تطبيقي أللعاب القوى لألطفال أثناء الدراسة بمدينة السادات  •

  2009/  4/  16منوفية بجامعة ال-مهرجان )ختام الدراسة( بالصالة المغطاة  •

 م  2009/  5 /12جامعة المنوفية  –مهرجان ))ألعاب القوى لألطفال(( بكلية التربية الرياضية  •

 م  2009/  8/  15بالمنوفية( بالصالة المغطاة بإستاد الجامعة  –مهرجان ختام )مدارس العاب القوى  •
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 م (.   2010/  7/  11د الجامعة )مهرجان )مدارس العاب القوى لألطفال بالصالة المغطاة بإستا •

 مهرجان العاب قوى لألطفال بنادي الشيخ زايد الرياضي   •

 م (  2010/  9/  26بمدينة العبور ) –مهرجان العاب القوى لألطفال بمدارس سان فورت للغات  •

 م (  2011/ 1/  29مهرجان العاب القوى لألطفال بمركز شباب الشيخ زايد )  •

 م ( 2011/ 8 /14العاب القوى لألطفال بإستاد شبين الكوم )األحد مهرجان ختام مدارس  •

 م ( 2012/  8/   16مهرجان العاب القوى لألطفال بإستاد شبين الكوم )رمضان (  )   •

 م ( 2013/  4/  13مهرجان العاب القوى لألطفال بكلية التربية الرياضية بالسادات ) •

 م (  2013/  8/  1لكوم الرياضي ) مهرجان العاب القوى لألطفال بإستاد شبين ا •

 م  (    2014/  8/  27مهرجان العاب القوى لألطفال بإستاد جامعة المنوفية )  •

 م  (    2015/  8/  28مهرجان العاب القوى لألطفال بإستاد جامعة المنوفية )  •

 المرحوم البطل عبد الحليم جلهوم  م ( على روح 2016/  8/  26مهرجان العاب القوى لألطفال بإستاد جامعة المنوفية  )  •

 م ( 2017/  2/  23مهرجان العاب القوى لألطفال بمدرسة الحرية الخاصة للغات بمدينة الباجور  )  •

 الجوائز العلمية •
 وسنة المنحللجائزة  الجهة المانحة اسم الجائزة م
 م2017/  بجامعة مدينة السادات نسانية اإلو جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال العلوم التربوية واالجتماعية • 1

 مهام اشرافية وانشطة  •
  همة تاريخ الم المهمةاسم  م
 م 2018/  8/  8:  4 معهد اعداد القادة بحلوان الرياضية / األنشطة متميزيرائد فوج  • 1

 : التعامل معها  أخرى اجيدمهارات  •

 المهارات  نوعية المهارة   
 وتقنين االحمال التدريبية البرامج،تخطيط   التدريس والتعلم التعلم االلكتروني مهارات الشخصية

 ترنةتواالن اآللةيالحاسةب اجادة التعامل مع بةرامج  األدوات والتقنيات

 جادة تامة ا

 Microsoft officeاجادة التعامل مع حزمة 

(Word- PowerPoint- Excel- Publisher) 

 تحليل البيانات البحث العلمي المعرفة المهنية
 التعامل مع األرقام والتحليل اإلحصائي واالستنتاج.

 ( SPSS) برنامج الحزمة اإلحصائية 

 اللغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز زممتا اللغة االم    العربية

 جيد جدا جيد جدا جيد  اإلنكليزية

 (  google drive)    مميكنة عبراعداد و تصميم استبيانات الكترونية  • أخرى   

 ( goole driveتصميم شعارات لوجو عبر برنامج   )  •

 

  التوقيع
 د / أحمد حمدي عبد الخالق شرشر 

 س بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى مدر 
 جامعة مدينة السادات الرياضية.كلية التربية 
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 التدريس  هيئة بيان بالسرية الذاتية ألعضاء 
 جامعة مدينة السادات  – ةلية الرتبية الرياضيك

 

 واهلل ولي التوفيق ,,,

 


