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 C.Vالسرية الذاتية 

 

 الشخصية البيانات:  أواًل

 الغولأمحد شاكر عبد العزيز عبد اللطيف  :  االسم

 بين سويف –بين سويف  –قرية معارك  امليالد: مكان 

 اإلداريةخلف الرقابة  –بين سويف  السكن احلالي 

 مصري :  اجلنسية

  متزوج  احلالة :

 االجنليزية  +العربيه  اللغة اليت جييدها :

  تدريس الرتبية الرياضيةقسم املناهج وطرق  التخصص العام :

  تدريس الرتبية الرياضيةقسم املناهج وطرق  التخصص الدقيق :

الربيد 

 االليكرتوني

Ahmedshaker2005@phed.edu.bsu.eg 

Ahmedshaker2005@yahoo.com 

  تليفون 

     01113478906/01009377523        

 ثانيا: املؤهالت العلمية

 املؤهل 

 الدرجة

 تاريخ

 احلصول

 عليها

التخصص 

 العام
 الدولة اجلهة الكلية

بكارليوس تربية 

 رياضية
 2012 امتياز

مناهج وطرق 

 تدريس

ة كلية الرتبي

 الرياضية

جامعة بين 

 سويف
 مصر
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mailto:Ahmedshaker2005@phed.edu.bsu.eg
mailto:Ahmedshaker2005@yahoo.com
mailto:Ahmedshaker2005@yahoo.com


 

 

- 2 - 
 

ماجستري يف 

 الرتبية الرياضية
 2015 توصية

مناهج وطرق 

 التدريس

كلية الرتبية 

 الرياضية

جامعة بين 

 سويف
 مصر

 دكتوراة الفلسفة
 2019 توصية

مناهج وطرق 

 التدريس

كلية الرتبية 

 الرياضية

جامعة بين 

 سويف
 مصر

 التدرج االكادميي ثالثا: 

 ةلياحلا الوظيفة
الدرجة 

 األكادميية
 الدولة اجلهة بداية اخلدمة

بقسم املناهج  معيد

 وطرق التدريس 
 معيد

28-3-

 م2013

جامعة بين 

 سويف
 مصر

بقسم  مدرس مساعد

املناهج وطرق 

 التدريس

 م2/8/2015 مدرس مساعد
جامعة بين 

 سويف
 مصر

بقسم مدرس دكتور 

املناهج وطرق 

  التدريس

 م4/2019 مدرس دكتور
بين ة جامع

 سويف
 مصر

 : إداريةوظائف رابعًا: 

 . البدنية والرياضيةسكرتير مجلة بني سويف لعلوم التربية  -
مجلة التعليم عن ُبعد والتعليم المفتوح، دورية علمية محکمة متخصصة أنشئت بمبادرة من سكرتير  -

 .عةإتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بنی سويف، وکلية األداب بذات الجام
 2020/ 13/9من  والبحوث بالكلية ابتداء  عضو لجنه الدراسات العليا  -
 2021-2020عن عام عضو قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية جامعة بني سويف  -
وحتي  2017من  ابتداء   امعة بني سويفطفل التابعة ألكاديمية البحث العلمي فرع جمنسق جامعة ال -

 تاريخه.
 تكنولوجيا المعلومات بالكلية وجامعة بني سويفمية وبنك المعرفة بين وحدة لمكتبة الرقامنسق  -
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 العتماد بالكلية .وا الجودةمقرر لجنة المقررات الدراسية بوحده  -
 بقا  سا رياضيةتربية البكلية الالرياضية  األنشطةدير مركز م -
 منسق وحده الندوات والمؤتمرات بالجامعة سابقا   -

 أعمال إدارية أكادميية:

 2020-2019لعام ليا ضو كنترول الدراسات العع -
 2020بة ألعمال المراق عداد عضو كنترول اإل -
 2019-2018سات العليا عضو كنترول الدرا -
 2019-2018نترول الفرقة الثانية عام عضو ك -

 -: واإلجنازاتالتدريسية ملساهمات ا

تأثير كأعلي معامل جات ( در 7( درجة الي )3معامل تأثير مجلة بني سويف من )النجاح في رفع  -
 م .2020هورية مصر العربية وذلك في يونيه في مجالت التربية الرياضية بجم

 2020-2019ومشكالت التعليم للفرقة الرابعة للعام الدراسي تدريس مقرر نظم  -
الخاص لتدريس مقرر المهارات الحركية  اإلنجليزي قسم البرنامج  األطفالكلية رياض منتدب الي  -

(Motor Skills)  
 منذ تعييني بالكلية.والرابعة  ةالثالثملية بالفرقة مقرر التربية الع االشراف علي -
-  

 + الشهادات يت مت احلصول عليهادريبية الالورش التالدورات و: خامسًا

طبيعة  / الشهادة اسم الدورة

/ الدورة

 الورشة

 السنة اجلهة

صر اكادميية نا دورة التخطيط االسرتاتيجي واالمن القومي

 العيا  العسكرية

 ينكلية الدفاع الوط

2017 
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 سويف ة بينجامع حضور حة الفسادمؤمتر النزاهة والشفافية ومكاف

مع مؤسسة دعم بالتعاون 

 شفافيةالنزاهة وال

2017 

مشاركة وعضو أمانة  مؤمتر املسنون تاج 

 علي رؤوسنا :االسرتاتيجيات واالجراءات 

تنظيم 

 وحضور

 جامعة بين سويف 

 سنن امل  معهد

2017 

ول املؤمتر العلمي االعمل علي هامش  شةور

ن تاج وم املسنن " املسنوللمعهد القومي لعل

 سرتاتيجيات واالجراءات"العلي رؤوسنا :ا

تنظيم 

 وحضور

 

 جامعة بين سويف

املعهد القومي لعلوم 

 املسنن 

2017 

شهادة تقدير للتعاون يف تأهيل طالب 

 دراسات مساعد كلية الرتبية الرياضية يف

 وحدة كشفية قائد

كةمشار الكشافة البحرية املصرية  

 ففرع بين سوي

2017 

نشر  ةية املستداممؤمتر التنم

 حبث

 2016 جامعة بين سويف

نشر  مؤمتر االنشطة الطالبية

 حبث

 2016 جامعة بين سويف

 2016 جامعة بين سويف حضور مؤمتر حتويل الطالب الي باحث

نشر  لكرتونيمؤمتر التعليم اال

 حبث

 2016 ة االسكندريةمعجا

ت ندوة كيفية اعداد مقرتحات املشروعا

 تابة والتمويلالبحثية خطوات الك

 2016 جامعة بين سويف مشاركة

ندوة تكنولوجيا املعلومات : خطوة لالرتقاء 

 بالعملية التعليمية 

 2016 جامعة بين سويف مشاركة
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 2016 ين سويفجامعة ب دورة دورة اخلرائط الذهنية

 2016 جامعة بين سويف حضور ث العلميتطوير البح ملتقيندوة 

ودورها يف مكافحة ة الرياضة املدرسية ندو

 طرفتال

تنظيم 

 وحضور

 جامعة بين سويف

 كلية الرتبية الرياضية

2016 

Conference of beni suef 
university for plagiarism 

entitled 

 beni suef مشاركة
university 

2015 

نطقة بين ارة ممن جملس اد شهادة تقدير

 سويف للكاراتية

املصري للكاراتية االحتاد  شهادة

 طقة بين سويفمن

2015 

وة بعنوان " اجلوائز العلمية " وكيفية دن

 احلصول عليها

 2015 جامعة بين سويف حضور

 2015 جامعة بين سويف حضور سيجما"6ندوة بعنوان " تقنيات تطبيق 

ن الي املنح " طريق الباحثندوة بعنوان 

 ولية "الد

 2015 جامعة بين سويف حضور

ن " قواعد الرتقية لالساتذة بعنواندوة 

 االساتذة املساعدين و

 2015 جامعة بين سويف حضور

 2015 جامعة بين سويف حضور ندوة بعنوان " انواع البعثات "

 2014 جامعة بين سويف دورة نظم الساعات املعتمدة

 2014 جامعة بين سويف رةدو معايري اجلودة يف العملية التدريسية

 2014 جامعة بين سويف دورة لمي البحث الع أخالقيات

 2014 جامعة بين سويف دورة اإلدارة اجلامعية

 2014 جامعة بين سويف دورة إدارة الوقت واالجتماعات
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شهادة خربة بامتياز يف جمال نظم 

 دارةت واإلاملعلومات للحاسبا

اللواء -القوات املسلحة شهادة

 مدرع56

2014 

 الدوليالتحكيم  دورة تدريبية متهيدية يف

 وفض املنازعات 

اجمللس العربي للدراسات  دورة

العلياوالبحث العلمي 

 جبامعة القاهرة 

2014 

االحتاد املصري للكرة  دورة دراسات حكام كرة طائرة للدرجة الثالثة

 الطائرة

2011 

– جامعة بين سويف شهادة لعلمي والعملي فوق االت

 كلية الرتبية الرياضية

2010 

 2009 االحتاد املصري للكاراتية بطوالت ضة الكاراتيةتن يف رياشهاد

اهلالل األمحر املصري   دورة االسعافات اآلولية

 فرع بين سويف

2012 

Icdl certificate دورة International 
computer driving 

licence 

2011 

Medical training department 
of international cultural 

center I.C.C 

 Aswan teaching دورة
hospital 

2009 

كلية االداب جامعة بين  حضور دورة يف التنمية البشرية اكتشف ذاتك

 سويف

2013 

ندوة "املشروعات التنافسية مصادرفعالة 

 لتمويل البحث العلمي" 

 2014 يفين سوجامعة ب حضور
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 مؤمترات علمية 

اقامته يومي  املزمعواالجتماعية  نسانيةاإلللعلوم بدولة النمسا يف مؤمتر جامعة فيينا  قبول حبثي -

 م2020ابريل  14-16

 م.2016ر التنمية املستدامة بكلية االداب االشرتاك يف مؤمت -

 م .2016الطالبية بكلية االداب  األنشطةاالشرتاك يف مؤمتر  -

 م .2017علوم املسنن يف مؤمتر معهد  شرتاكاال -

  -: االجتماعية اتـــالنشاط

 وبندر بين سويفن مركز باب حزب مستقبل وطن حمافظة بين سويف عأمن ش -1

 يعية عمومية لدي نادي بين سويف الرياضعضو مج -2

 ركز شباب بين سويف اجلديدةعضو مجعية عمومية لدي م -3

  سويف .مانة بينألحرار أأمن شباب ٍ)سابق( حبزب املصرين ا -4

 الشبابية عن حمافظة بين سويف التابعة لوزير الشباب والرياضة . لجنهعضو بال -5

وزير  الربملان حبضور السيدعبن بشارك ممثاًل عن شباب بين سويف يف جلسة جتنيس الال -6

 . د عبدالعزيز ، ورئيس جلنه الشباب بالربملانخالالشباب م.

 ئيس ( الر يف جلسة )إسئلدس جبامعة القاهرة شارك يف مؤمتر الشباب السا -7
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شارك مبؤمتر )بيت األمه( حتت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس عمر  -8

 البشري رئيس السودان .

 ي .بين سويف الرياضلجنه الرياضية بنادي عضو ال -9

 

 

 

 

 شاطات البحثيةالن

 -رسالة الدكتوراة :

 توحد"فال الاحلركية األساسية ألطهارات ل واملمي لتطوير االتصا"برنامج تعلي

 

 -رسالة ماجستري :

 

 ية""مقرر الكرتوني لطرق تدريس العاب مجاعية )كرة السلة( لطالب كليلة الرتبية الرياض

 

 منشورة أحباث

 بعض مهارات كرة السلة "ي لالتحصيل المعرف موقع رقمي وأثره علي" -

 "لدي أطفال التوحد لاالتصافي  تطوير   اللعب الموجهثير أت" -

لدي أطفال  المهارات الحركية االساسيةرينات علي شكل العاب  في  تطوير ثير برنامج تمأت" - -

   "التوحد

 "تأثير اسلوبي التعلم اإلتقاني والتبادلي علي بعض المهارات األساسية الهجومية في كرة السلة" -
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رؤية لتسويق اإلمکانات والمنشأت الرياضية بالمدارس الخاصة بمحافظات شمال الصعيد )دراسة  -

 )تحليلية

 

 

 

 

 -:ف عليها ومشرف عليهاتم االشرا أبحاث
 

 سائل الماجستيرر 
 

ع لتالميذ تعلم سباق التتاب "تأثير استخدام األسلوب المتشعب في أميمة اوسامي :باحثة  -
 المرحلة االبتدائية"

حركية الكتروني مقترح لتنمية المهارات الحركية لدي برنامج تربية  سام طارق :باحث ح -
 ذوي اضطراب طيف التوحد األطفال

ط علي نواتج التعلم لمنهج التربية ختلالتعلم الم أسلوبير تأث " رحمنحث أحمد عبد البا -
 الرياضية اإلعداديةدرسة الرياضية )مقرر الكرة الطائرة( في الم

في ضوء  التربية الرياضية: " برنامج مقترح لقسم المناهج وطرق تدريس  يفين ناصفباحثة ن -
 "جات سويق العمل ومعايير الجودة واالعتماداحتيا

 -سائل الدكتوراة :ر 
تطوير رياضة المرأة  :" برنامج التربية الرياضية ودوره فيباحثة أسماء جالل 

 المصرية"
 الف جنية15بقيمة تمويل لبحث الدكتوراة من جامعة بني سويف ب فائز

3+ 

https://obsa.journals.ekb.eg/article_114385.html
https://obsa.journals.ekb.eg/article_114385.html
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فائز بتمويل من جامعة بني سويف بالشراكة مع د/محمد حسين المدرس بكلية 
ف جنيه في ال 25بتمويل بقيمة ية لرياضقسم علوم الصحة ا رياضيةالتربية ال

  ي الشلل النصفيمرض تأهيل

 

يز الغولد/ أمحد شاكر عبد العز  

بكلية الرتبية الرياضية  رسمد  

 جامعة بين سويف     


