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 التدريس  هيئة بيان بالسرية الذاتية ألعضاء 

  جامعة مدينة السادات / ةكلية الرتبية الرياضي

 

 

 الـســيـرة الــذاتـيــة

 شخصيــة:معلومات  •

 مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية االســــــم

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

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

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

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

 2018 / 7 تاريخها المنوفية  /سرس الليان  مصدرها 28807181701591 رقم الهوية

 وأعول طفلتين  جزومت تماعيةالحالة االج 32862 الرمز البريدي

  A23299836 رقم جواز السفر  حسنة( )قدوةأديت الخدمة  الخدمة العسكرية 

 2017 سنة الحصول عليها دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية الدرجة العلمية

 2017 / 7 / 29 تاريخ شغل الوظيفة مدرس دكتور بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  الوظيفة الحالية 

   جامعة مدينة السادات  –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  •

 الرياضية وعلوم الرياضة التربية في مجال  الحديثة والتعرف على المستجدات

في مجال 

 يلالتدريب العم

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

لإلنجاااز الرياضااي فااي  مممارسااة ودافعيااتهالالخاصااة بطبيعااة الفنيااة والقانونيااة بالمعلومااات والمهااارات 

 القوى رياضة العاب 

 مؤهالت العلمية :لا •

 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 الساداتية / فرع المنوفجامعة  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 ياضيةتربية الركلية ال جامعة مدينة السادات م2013 مدرس مساعد 2

 نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات م2009 معيد  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 دراسة املستوى األول إلعداد مدربي االحتاد الدولي أللعاب  2

 2008 مركز هيوماك بالقاهرة  الشخصي( )املدربدورة اللياقة البدنية  3

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

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

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

 االحتاد املصري اللعاب القوى 2015فرباير أللعاب القوى   حتاد املصرياب قوى من االدورة حتكيم الع 7

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

 العليا ريةالعسكصر نا ةأكادميي م 2018/  2/  13:  10 ألمن القومي كلية الدفاع الوطينالدراسات االسرتاتيجية وادورة  9

 جامعة مدينة السادات م 2018/  11 / 26 – 25اجلامعات العربية  لتدويلضمان اجلودة طريقا  حضور مؤمتر  10

 تاريح عقد الدورة اخلاصة مبعايري اجلودة  يف مؤسسات التعليم العاىل التدريبية اتالدورو الربنامج م
 م20/8/2017: 19 ( 2015يوليو  3تعليم العالي ) اإلصدار ات ومعاهد الري اعتماد كليورشة التقويم الذاتي ملعاي 1

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

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

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

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

 مInformation and communication 27/2/2018ورشة عمل   6

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

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

 م  2018/  8 لكيات ومعاهد التعليم العالي   دورة التخطيط االسرتاتيجي  9

 تاريح عقد الدورة القيادات باجلامعةيئة التدريس وتنمية قدرات هدورات تدريبية خاصة بأعضاء هيئة التدريس مبركز  

 م 2012/  7/  15 النشر العلمي          • 1

 م 2012/  7/  22 ساعات املعتمدة ال • 2

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

 م 2013/  8/  5 اخالقيات البحث العلمي     • 4

 م 2013/  7/  28 ثي   فريق البحة الإدار • 5

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

 م 2014/  12/  29 فسية احمللية والعاملية   مشروعات البحوث التنا • 7

 م 2016/  12/  27 تنظيم املؤمترات العلمية    • 8

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

 م 2017/  1/  14 ملؤسسات التعليمية  لناس ( يف اة البشر ) اارإد • 10

 م 2017/  1/  8 إدارة الوقت واالجتماعات    • 11

 م 2017/  1/  23    اإلدارة اجلامعية   • 12
 

 



                                          

 
 
 

======================================================================= 

 

 

 التدريس  هيئة بيان بالسرية الذاتية ألعضاء 

  جامعة مدينة السادات / ةكلية الرتبية الرياضي

 

 :  والدكتوراه الماجستير لدرجتي  العلمية االبحاث •
 المنح تاريخ المانحة الجهة البحث نوع البحث عنوان م

1 
والرشاقة على االرتقاء ببعض القددرات البدنيدة   ح للمرونة تدرييب مقرت امجبرن •

 سنة 15حتت مرت للناشئات  100واملستوى الرقمي لعدو 
 ماجستير

كلية الرتبية الرياضية  

  جامعة مدينة السادات 
 م2013 /29/7

2 
انتقددداء طالبدددات املددددارس الرياضدددية وفدددق لدددبعض القددددرات البدنيدددة واجلسدددمية    •

 ب القوىملسابقات العا اخلاصة
 دكتوراه

كلية الرتبية الرياضية  

  جامعة مدينة السادات 
 م24/6/2017

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

1 
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية العتبةة الاارةةة الوهواةيةة ره ةره علة   •

وجية رالبيوكيمياةيةةةةة بدنيةةةةة رالاسةةةةيولبعض القةةةةدرا  الاالرتقةةةةا  بةةةة
 متر 800رالمستوي الرةمي لوعبي 

 بحث

 مشترك

علةوم العلميةة لمجلة ال
 * لرياضةةةةةةةرفنةةةةةون ا

 الرياضةية ةالتربي كلية
 * للبنةةةةةةا  بةةةةةةالج ير 

 حلوان جامعة

عدد يونية 
  6ج   

 السيد صالح السيد /د
 شرشر محدي أمحد /د

 تاريخ النشر 

 م 2018/  8 /24

 :   عليها االشراف في المشارك جستيرماال رسائل •
ة البحثحال االشراف هيئة اسم الباحث التسجيل الصاة عنوان البحث م  

1 

تددد اري اسدددتخدام اسدددرتاتيجية خدددرائط املفددداهيم     •

االلكرتونيددددددة علددددددي اوداء املهددددددارى والتحصدددددديل   

املعرفدددى لدددبعض مسدددابقات مقدددرر العددداب القدددوى     

 للمرحلة االبتدائية

 2017 تريجسما

النادي ود حمم

عبد الصمد 

 منصور

 بالل عنرب حممد / د.ا

 شرشر محدي أمحد /د.م

حتت 

 التطبيق

  : الجامعية   ريسيةالتدالخبرات  •
 الجامعة الكلية  الداراسي العام الارةة الكود المقرر م
 جامعة مدينة السادات ياضيةبية الركلية الرت 2017/2018 بنني  -األوىل   101 ق.ع )الئحة حديثة(1مقرر العاب القوى  1

 جامعة مدينة السادات ة الرتبية الرياضيةكلي 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 ) القوى العاب رمقر 4  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

5 

 اري اول  العاب قوىاختي 
- 

 -الثالثة 

 بنني
2012  /2013  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

6 

 العاب قوى  ااناختياري  
- 

 -الثالثة 

 بنني
2012  /2013  جامعة مدينة السادات ضيةبية الرياالرت كلية 

7 

 اختياري اول  العاب قوى 
- 

 -الرابعة 

 بنني
2013  /2014  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

8 

 العاب قوى  ااناختياري  
- 

 -الرابعة 

 بنني
2013  /2014  جامعة مدينة السادات كلية الرتبية الرياضية 

  ومهام تدريسيةالخبرات  •
 بمنوف(  –عدادية الرياضية للفرقة الثالثة والرابعة )المدرسة اإل) التربية العملية ( دريب الميداني االشراف على مادة الت • 1

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

 م حتى تاريخه2018التقارير لجنة المراجعة الداخلية واعداد ئيس ر • 

 المساهمة في اعمال االمتحانات و الكنترول بالكلية  وية الثان االولى، كنترول الفرقةعضو  • 

 م2013رئيس معيار " التدريس والتعلم " اإلصدار الثالث مايو  • 

  مدينة الساداتجامعة  –ية الرياضية التربالعاب القوى بكلية  نظريات وتطبيقات عضو مجلس قسم • 

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

 م2017/2018 للعامالرياضية بكلية التربية  المختبرات واألجهزة العلميةعضو لجنة  • 

 2017/ 20106الثالثة بكلية الحقوق للعام الجامعة فرقة ال ومراجعة كنترولعضوية الجنة المشكلة من رئيس الجامعة لتحقيق  • 

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

   م 2015 حتى فبرايرم  2013من . بنين. .القوى. كلعاب -مدرب لمنتخب جامعة مدينة السادات  • 

 حتى تاريخه 2017 فبراير. بنين. . ب القوى.كلعامنتخب جامعة مدينة السادات ل المدير الفني • 

 الخبرات العملية :  •

 كالعب
 (  2009 / 2008 / 2007 / 2006المركب( مواسم )  )العشاريلليان في مسابقة العب ألعاب قوى بنادي سرس ا •

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

 م2012:  2008 الفترة استاد شبين الكوم الرياضي سةالمؤس مدرب العاب قوى الوظيفة

 

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

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

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

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

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

 سنة  وأحد مؤسسي االكاديمية  12: 9لى برنامج المرحلة السنية من عام عالمشرف ال •

 م 2016:   2009 الفترة الرياضية عدادية اإلالمدرسة  المؤسسة مدرب العاب قوى  الوظيفة

 المهام

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

 مدرسة خل التخطيط البرامج والخطط التدريبية دا •

 اعداد بطارية اخبار ذات درجات معيارية النتقاء العبي العاب القوى  •

 قاءات القمية وحصد العديد من البطوالت على مستوى الجمهورية المشاركة في العديد من البطوالت والل •

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

 المهام

  مسافات قصيرة()القوى  أللعابخب جامعة المنوفية ب منتمدر •

 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 لفريق العاب القوى الفنيمدير ال الوظيفة

 المهام

 حتى تاريخه ) بنين( معة مدينة السادات أللعاب القوى   لمنتخب جا الفنيالمدير  •

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

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

 م 2014/  9إلسكندرية اولمبياد الجامعات المصرية با •

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

رجةال (   200ميداليات فضية  ) جلةة  /  4تحقيق    المعادي وتمبمبي بطولة الجمهورية للجامعات المصرية بالمركز األول •

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

 
 

 مهام خاصة بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة لنشر ثقافة العاب القوى 
 

  المهام

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

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

 م  2009/  5 /12جامعة المنوفية  –مهرجان ))ألعاب القوى لألطفال(( بكلية التربية الرياضية  •
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 م  2009/  8/  15لصالة المغطاة بإستاد الجامعة ة( بابالمنوفي –مهرجان ختام )مدارس العاب القوى  •

 م (.   2010/  7/  11مهرجان )مدارس العاب القوى لألطفال بالصالة المغطاة بإستاد الجامعة ) •

 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 /14فال بإستاد شبين الكوم )األحد مهرجان ختام مدارس العاب القوى لألط •

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

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

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

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

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

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

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

 الجوائز العلمية •
 رسنة المنحللجاة    لجهة المانحةا ة  اسم الجا م
 م2017/  ينة الساداتبجامعة مد اإلنسانية و جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال العلوم التربوية واالجتماعية • 1

 مهام اشرافية وانشطة  •
 تاريخ المهمة   اسم المهمة م
 م 2018/  8 / 8:  4 رائد فوج متميزي األنشطة الرياضية / معهد اعداد القادة بحلوان • 1

 : التعامل معها  أخرى اجيدمهارات  •

 المهارا   نوعية المهار    
 التدريبية األحمالوتقنين  البرامج،تخطيط  • التعلمالتدريس و • التعلم االلكتروني • مهارا  الشخصية

 اآللةةةةيالحاسةةةةب اجةةةةادة التعامةةةةل مةةةةع بةةةةرامج  • األدرا  رالتقنيا 

 جادة تامة ا واالنترنت

 Microsoft officeع حزمة امل ماجادة التع •

(Word- PowerPoint- Excel- Publisher) 

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

 ( SPSSالحزمة اإلحصائية  )برنامج •

 اللغا 
 الكتابة القرا   التحدث اللغة

 تازمم زاممت اللغة االم    العربية

 جيد جدا جيد جدا جيد  اإلنكليزية

 (  google drive  عبر )مميكنة  ىالكتروناعداد و تصميم استبيان  • هخرى   

 ( goole driveرات لوجو عبر برنامج   ) تصميم شعا •

 

  التوةيع
 د / هحمد حمدي عبد الخالق شرشر 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى 
 ية. جامعة مدينة الساداتلرياضكلية التربية ا

 

 
 

 واهلل ولي التوفيق ,,,


