السرية الذاتية C.V

أوالً  :البيانات الشخصية
االسم :

أمحد شاكر عبد العزيز عبد اللطيف الغول

مكان امليالد:

قرية معارك – بين سويف – بين سويف

السكن احلالي

بين سويف – خلف الرقابة اإلدارية

اجلنسية :

مصري

احلالة :

متزوج

اللغة اليت جييدها :

العربيه  +االجنليزية

التخصص العام :

قسم املناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية

التخصص الدقيق :

قسم املناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية
Ahmedshaker2005@phed.edu.bsu.eg
Ahmedshaker2005@yahoo.com

الربيد
االليكرتوني
تليفون

01009377523/01113478906
ثانيا :املؤهالت العلمية
تاريخ

املؤهل
الدرجة

احلصول
عليها

بكارليوس تربية
رياضية
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امتياز

2012

التخصص
العام

الكلية

اجلهة

مناهج وطرق

كلية الرتبية

جامعة بين

تدريس

الرياضية

سويف

الدولة

مصر

ماجستري يف
الرتبية الرياضية
دكتوراة الفلسفة

توصية

2015

توصية

2019

مناهج وطرق

كلية الرتبية

جامعة بين

التدريس

الرياضية

سويف

مناهج وطرق

كلية الرتبية

جامعة بين

التدريس

الرياضية

سويف

مصر
مصر

ثالثا :التدرج االكادميي
الوظيفة احلالية
معيد بقسم املناهج
وطرق التدريس

الدرجة
األكادميية
معيد

بداية اخلدمة

اجلهة
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جامعة بين

2013م

سويف

مدرس مساعد بقسم
املناهج وطرق

مدرس مساعد

2015/8/2م

التدريس
مدرس دكتور بقسم
املناهج وطرق

مدرس دكتور

2019/4م

التدريس

جامعة بين
سويف
جامعة بين
سويف

الدولة
مصر

مصر

مصر

رابعاً :وظائف إدارية :
 سكرتير مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية . سكرتير مجلة التعليم عن ُبعد والتعليم المفتوح ،دورية علمية محکمة متخصصة أنشئت بمبادرة منإتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة بنی سويف ،وکلية األداب بذات الجامعة.
 -عضو لجنه الدراسات العليا والبحوث بالكلية ابتداء من 2020 /9/13

 -عضو قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية جامعة بني سويف عن عام 2021-2020

 منسق جامعة الطفل التابعة ألكاديمية البحث العلمي فرع جامعة بني سويف ابتداء من  2017وحتيتاريخه.

 منسق المكتبة الرقمية وبنك المعرفة بين وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وجامعة بني سويف-2-

 مقرر لجنة المقررات الدراسية بوحده الجودة واالعتماد بالكلية . مدير مركز األنشطة الرياضية بكلية التربية الرياضية سابقا منسق وحده الندوات والمؤتمرات بالجامعة سابقاأعمال إدارية أكادميية:
 عضو كنترول الدراسات العليا لعام 2020-2019 عضو كنترول اإلعداد ألعمال المراقبة 2020 -عضو كنترول الد ارسات العليا 2019-2018

 عضو كنترول الفرقة الثانية عام 2019-2018املساهمات التدريسية واإلجنازات - :
 النجاح في رفع معامل تأثير مجلة بني سويف من ( )3درجة الي ( )7درجات كأعلي معامل تأثيرفي مجالت التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية وذلك في يونيه 2020م .

 -تدريس مقرر نظم ومشكالت التعليم للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2020-2019

 منتدب الي كلية رياض األطفال قسم البرنامج اإلنجليزي الخاص لتدريس مقرر المهارات الحركية()Motor Skills

 االشراف علي مقرر التربية العملية بالفرقة الثالثة والرابعة منذ تعييني بالكلية.خامساً :الدورات والورش التدريبية اليت مت احلصول عليها  +الشهادات
اسم الدورة  /الشهادة

طبيعة

اجلهة

السنة

الدورة/
الورشة
التخطيط االسرتاتيجي واالمن القومي

دورة

اكادميية ناصر
العسكرية العيا
كلية الدفاع الوطين
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2017

جامعة بين سويف

مؤمتر النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

حضور

مشاركة وعضو أمانة مؤمتر املسنون تاج

تنظيم

جامعة بين سويف

علي رؤوسنا :االسرتاتيجيات واالجراءات

وحضور

معهد املسنن

ورشة عمل علي هامش املؤمتر العلمي االول

تنظيم

جامعة بين سويف

للمعهد القومي لعلوم املسنن " املسنون تاج

وحضور

املعهد القومي لعلوم

شهادة تقدير للتعاون يف تأهيل طالب

مشاركة

2017

بالتعاون مع مؤسسة دعم
النزاهة والشفافية

علي رؤوسنا :االسرتاتيجيات واالجراءات"

كلية الرتبية الرياضية يف دراسات مساعد

2017

2017

املسنن

الكشافة البحرية املصرية

2017

فرع بين سويف

قائد وحدة كشفية
مؤمتر التنمية املستدامة

نشر

جامعة بين سويف

2016

حبث
مؤمتر االنشطة الطالبية

نشر

جامعة بين سويف

2016

حبث
مؤمتر حتويل الطالب الي باحث

حضور

جامعة بين سويف

2016

مؤمتر التعليم االلكرتوني

نشر

جامعة االسكندرية

2016

حبث
ندوة كيفية اعداد مقرتحات املشروعات

مشاركة

جامعة بين سويف

2016

البحثية خطوات الكتابة والتمويل
ندوة تكنولوجيا املعلومات  :خطوة لالرتقاء
بالعملية التعليمية
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مشاركة

جامعة بين سويف

2016

دورة اخلرائط الذهنية

دورة

جامعة بين سويف

2016

ندوة ملتقي تطوير البحث العلمي

حضور

جامعة بين سويف

2016

ندوة الرياضة املدرسية ودورها يف مكافحة

تنظيم

جامعة بين سويف

2016

التطرف

وحضور

كلية الرتبية الرياضية

Conference of beni suef
university for plagiarism
entitled
شهادة تقدير من جملس ادارة منطقة بين

مشاركة

beni suef
university

2015

شهادة

االحتاد املصري للكاراتية

2015

سويف للكاراتية
ندوة بعنوان " اجلوائز العلمية " وكيفية

منطقة بين سويف
حضور

جامعة بين سويف

2015

احلصول عليها
ندوة بعنوان " تقنيات تطبيق 6سيجما"

حضور

جامعة بين سويف

2015

ندوة بعنوان " طريق الباحثن الي املنح

حضور

جامعة بين سويف

2015

الدولية "
ندوة بعنوان " قواعد الرتقية لالساتذة

حضور

جامعة بين سويف

2015

واالساتذة املساعدين

-5-

ندوة بعنوان " انواع البعثات "

حضور

جامعة بين سويف

2015

نظم الساعات املعتمدة

دورة

جامعة بين سويف

2014

معايري اجلودة يف العملية التدريسية

دورة

جامعة بين سويف

2014

أخالقيات البحث العلمي

دورة

جامعة بين سويف

2014

اإلدارة اجلامعية

دورة

جامعة بين سويف

2014

إدارة الوقت واالجتماعات

دورة

جامعة بين سويف

2014

شهادة خربة بامتياز يف جمال نظم

شهادة

املعلومات للحاسبات واإلدارة
دورة تدريبية متهيدية يف التحكيم الدولي

القوات املسلحة -اللواء

2014

56مدرع
دورة

وفض املنازعات

اجمللس العربي للدراسات

2014

العلياوالبحث العلمي
جبامعة القاهرة

دراسات حكام كرة طائرة للدرجة الثالثة

دورة

التفوق العلمي والعملي

شهادة

االحتاد املصري للكرة

2011

الطائرة
جامعة بين سويف –

2010

كلية الرتبية الرياضية
شهادتن يف رياضة الكاراتية

بطوالت

االحتاد املصري للكاراتية

2009

االسعافات اآلولية

دورة

اهلالل األمحر املصري

2012

Icdl certificate

دورة

Medical training department
of international cultural
center I.C.C
دورة يف التنمية البشرية اكتشف ذاتك

دورة

International
computer driving
licence
Aswan teaching
hospital

حضور

كلية االداب جامعة بين

ندوة "املشروعات التنافسية مصادرفعالة

حضور

فرع بين سويف
2011
2009
2013

سويف
لتمويل البحث العلمي"
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جامعة بين سويف

2014

مؤمترات علمية
 قبول حبثي يف مؤمتر جامعة فيينا بدولة النمسا للعلوم اإلنسانية واالجتماعية املزمع اقامته يومي 16- 14ابريل 2020م
 االشرتاك يف مؤمتر التنمية املستدامة بكلية االداب 2016م. االشرتاك يف مؤمتر األنشطة الطالبية بكلية االداب 2016م . -االشرتاك يف مؤمتر معهد علوم املسنن 2017م .

النشاطـ ـات االجتماعية - :
- 1

أمن شباب حزب مستقبل وطن حمافظة بين سويف عن مركز وبندر بين سويف

- 2

عضو مجعية عمومية لدي نادي بين سويف الرياضي

- 3

عضو مجعية عمومية لدي مركز شباب بين سويف اجلديدة

- 4

أمن شباب (ٍسابق) حبزب املصرين األحرار أمانة بين سويف .

- 5

عضو باللجنه الشبابية عن حمافظة بين سويف التابعة لوزير الشباب والرياضة .

- 6

ال عن شباب بين سويف يف جلسة جتنيس الالعبن بالربملان حبضور السيد وزير
شارك ممث ً

الشباب م.خالد عبدالعزيز  ،ورئيس جلنه الشباب بالربملان .
- 7
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شارك يف مؤمتر الشباب السادس جبامعة القاهرة يف جلسة (إسئل الرئيس )

شارك مبؤمتر (بيت األمه) حتت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  ،والرئيس عمر

- 8

البشري رئيس السودان .
عضو اللجنه الرياضية بنادي بين سويف الرياضي .

- 9

النشاطات البحثية
رسالة الدكتوراة - :
"برنامج تعليمي لتطوير االتصال واملهارات احلركية األساسية ألطفال التوحد"
رسالة ماجستري - :
"مقرر الكرتوني لطرق تدريس العاب مجاعية (كرة السلة) لطالب كليلة الرتبية الرياضية"

أحباث منشورة
 "موقع رقمي وأثره علي التحصيل المعرفي لبعض مهارات كرة السلة " "تأثير اللعب الموجه في تطوير االتصال لدي أطفال التوحد" " -تأثير برنامج تمرينات علي شكل العاب في تطوير المهارات الحركية االساسية لدي أطفالالتوحد"
 "تأثير اسلوبي التعلم اإلتقاني والتبادلي علي بعض المهارات األساسية الهجومية في كرة السلة"-8-

-

رؤية لتسويق اإلمکانات والمنشأت الرياضية بالمدارس الخاصة بمحافظات شمال الصعيد (دراسة
تحليلية(

أبحاث تم االش ارف عليها ومشرف عليها-:
رسائل الماجستير

 باحثة أميمة اوسامي " :تأثير استخدام األسلوب المتشعب في تعلم سباق التتابع لتالميذالمرحلة االبتدائية"

 باحث حسام طارق  :برنامج تربية حركية الكتروني مقترح لتنمية المهارات الحركية لدياألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

 باحث أحمد عبد الرحمن " تأثير أسلوب التعلم المختلط علي نواتج التعلم لمنهج التربيةالرياضية (مقرر الكرة الطائرة) في المدرسة اإلعدادية الرياضية

 باحثة نيفين ناصف  " :برنامج مقترح لقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية في ضوءاحتياجات سويق العمل ومعايير الجودة واالعتماد"

رسائل الدكتوراة -:

باحثة أسماء جالل  ":برنامج التربية الرياضية ودوره في تطوير رياضة المرأة

المصرية"

فائز بتمويل لبحث الدكتوراة من جامعة بني سويف بقيمة 15الف جنية
+3
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فائز بتمويل من جامعة بني سويف بالشراكة مع د/محمد حسين المدرس بكلية
التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية بتمويل بقيمة  25الف جنيه في
تأهيل مرضي الشلل النصفي

د /أمحد شاكر عبد العزيز الغول
مدرس بكلية الرتبية الرياضية
جامعة بين سويف
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