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 :بيانات عامة -1

 سعيد موسي شريفعبدهللا  االسم:

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير  –لرياضه المدرسيةبقسم امدرس الوظيفة الحالية: 

  االسكندرية

 1984 /1/ 1تاريخ الميالد: 

 أعزبالحالة االجتماعية: 

 االسكندرية سيدي بشر بحري العنوان: 

 0109977998رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

      abdaallahelshreif@yahoo.com                            االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 204 معيد
الرياضية كلية التربية 

جامعة  –للبنين بأبو قير 
 االسكندرية

 مصر

 2009 مدرس مساعد

 2013 مدرس دكتور

 2014  المدير التنفيذي لوحدة الخريجين

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

 طرق تدريس االلعاب الجماعية  قررتدريس م -1

  قرر التوجيه واالشراف التربوي تدريس م -2

   التربيةأصول تدريس مادة   -3

 االلعاب التمهيديةتدريس مادة  -4

   التربية الحركيةتدريس مادة  -5

   طرق تدريس الجمباز مادة تدريس -6

  طرق تدريس السباحة تدريس مادة  -7

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 مصر (2008 يوليو ( الجامعية االدارة  .1

 مصر (2009 سبتمبر)  العلمية المؤتمرات تنظيم  .2

 مصر (2012 نوفمبر( واالجتماعات الوقت إدارة  .3

 مصر ( 2012 أبريل( الجامعية االعمال في المالية الجوانب  .4

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2004 الليسانس/البكالوريوس  -1
كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية –بأبو قير 
 2009 الماجستير -2 مصر

 2013 الدكتوراه -3



 
 

2 
 

 مصر (2012 أبريل)  الجماعى والعمل الفرق تكوين  .5

  مصر ( 2013 فبراير)  المعتمدة الساعات نظام  .6

 مصر ( 2013 مارس)  االستراتيجى التخطيط  .7

 مصر 9 2013 مارس)   التكنولوجيا إستخدام  .8

 مصر ( 2013 أبريل)   التنافسية البحوث مشروعات إعداد  .9

10.  
 بإسةةةةةةةتخدام إلكترونيةةةةةةةا االمتحانةةةةةةةات رفةةةةةةة  كيفيةةةةةةةة
  الموديول

 مصر ( 2014 ديسبر)

  مصر ايام 3  الرياضى التسويق   .11

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير برنامج العاب تمهيديه علي 
بعض القدرات الحركية و المهارات 
االساسية في كرة القدم لدى تالميذ 

 مدارس التربية الفكريه

2009  

كلية التربية الرياضية للبنين 
 جامعة االسكندرية –ابوقير –

2.  

تأثير كال من االتصال الفورى 
اإللكترونى والتصورى العقلي علي 
تطوير بعض المهارات التدريسية 
 لطالب التدريب الميدانى الداخلي

2013 

3.  

الكفاءة التدريسية وعالقتها بكل من 
تقدير الذات البدنية والرياضية 

والشخصية لدى الطالب المعلمين 
  بكلية التربية الرياضية 

2014 
مجلة كلية التربية الرياضية 

 جامعة األسكندرية –للبنين 

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع المشروععنوان  قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

 ( 2017 – 2014بكلية التربية الرياضية )  شئون التعليم والطالب عضو لجنة  -1

 حتى االن 2014المدير التنفيذي لوحدة الخريجين بكلية التربية الرياضية من  -2

للجودة فى المؤسسات االكاديمية بكلية التربية الرياضةية  CIQAPعضو فريق اعداد و تنفيذ مشروع الـ  -3

 جامعة االسكندرية  –

 عة االسكندريةجام –كلية التربية الرياضية   بقسم الرياضه المدرسية منسق وحدة ضمان الجودة  -4

 

 اللغات : -5

 اللغه العربية  -1

 اللغه االنجليزية  -2

 

3-      

4-      


