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 :بيانات عامة -1

 احمد عاطف طلبة المرسى مدكور   االسم:

مدرس مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية شعبة السالح الوظيفة الحالية: 

. 

 1990/  11/  5تاريخ الميالد: 

  1متزوج ويعول +الحالة االجتماعية: 

 . اإلسكندرية –مصطفى كامل بولكلىش الطيار احمد سعود متفرع من ش 37العنوان: 

 01278383125رقم الموبايل: 

      29011051601395 الرقم القومى :

                              yahoo.com248ahmedmadkour@البريد االلكتروني:

 

   

 المؤهالت العلمية: -2

 

 

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 30/3/2014 معيد

 مصر جامعة األسكندرية
 6/11/2016 مدرس مساعد

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 تدريس مادة المبارزة للفرقتين األولى والثانية و الثالثة . -1
 الرابعة(.تدريس مادة الهوايات )تخصص مبارزة للفرقة  -2
 اإلشتراك فى تصميم المحتوى ووضع البرامج الدراسية للمبارزة. -3
 اإلشراف على تدريب فريق المبارزة بالكلية. -4

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه العلميةالدرجة 

 م2013 البكالوريوس /الليسانس -1
كلية التربية  –جامعة االسكندرية 

 الرياضية للبنين بابى قير
 2016 الماجستير -2 مصر

قيد  2017 الدكتوراه -3

 التسجيل

mailto:ahmedmadkour248@yahoo.com
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 جامعة االسكندرية 28/1/2016-27 جودة نوعية ومستوى التعليم  .1

 جامعة االسكندرية 31/1/2016-30 للبحوث العلميةالنشر الدولى   .2

 جامعة االسكندرية 2/2/2016-1 مشروع البحث الفعال  .3

 جامعة االسكندرية 7/2/2016-6 ادارة االزمات والكوارث  .4

 9/2/2016-8 تنظيم المؤتمرات العلمية  .5
 

 جامعة االسكندرية

 االسكندريةجامعة  11/2/2016-10 طرق اختبار وتقويم الطالب  .6

 جامعة االسكندرية 19/1/2017-18 مهارات العرض الفعال  .7

 جامعة االسكندرية 22/1/2017-21 الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  .8

 جامعة االسكندرية 24/1/2017-23 التخطيط االستراتيجى  .9

 االسكندريةجامعة  29/1/2017-28 تصميم وانتاج المحتوى الرقمى  .10

 جامعة االسكندرية 31/1/2017-30 نظم ادارة المراجع البحثية  .11

 جامعة االسكندرية 2/2/2016-1 التعليم االلكترونى  .12

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 

 

 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

 ال يوجد        

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

" تاثير تطوير القوة الخاصة باستخدام 
التدريب المركب على سرعه اداء حركات 

سنة  20الرجلين للمبارزين الناشئين تحت 
" 

6/11/2016 
كلية التربية الرياضية للبنين 

 االسكندرية جامعة 

2.  

" تأثير استخدام الجمل الخططية على 
فعالية اداء الهجوم المضاد للمبارزين 

 سنة   " 17الناشئين تحت 
 

كلية التربية الرياضية للبنين 
 االسكندرية جامعة 
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 المؤلفات العلمية:  -8

 ال يوجد

 

 

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

2013 
المؤتمرات 

 العلمية

المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للتربية 
البدنية وعلوم الحركة )الرياضية بين 

 النظرية والتطبيق (

التربية الرياضية للبنين كلية 
 جامعة األسكندرية

 

 

 

 الخبرات : -10

م 2010/  12/  4حاصل على الدورة التدريبية التخصصية  العداد مدربى السالح فى الفترة من  -1
 م من االتحاد المصرى للسالح  .2010/  12/  18وحتى 

 الوطني المجلس من البدنية اللياقة على والعملي النظري التدريب و الألحمال تقنين في شهادة على حاصل -2
 والرياضة . للتعليم

 م .2016عمل كمدرب سالح لفريق البراعم لنادى سبورتنج الرياضى لعام  -3
 . 2013وحتى  2011عمل كمدرب مساعد للسالح لفريق كلية التربية الرياضية للبنين فى الفترة من  -4
 والتدليك . الرياضية اإلصابات أخصائي -5
 االولية . االسعافات فى دوره على حاصل -6
 م .2013االول على اقسام التدريب على مستوى الكلية فى التربية العملية لسنه  -7
 العب سالح سيف على المستوى المحلى ومدرب سيف  . -8

 

 

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

 اإلجتماعية لمعاير الجودة .مسئول معيار الخدمة  -1

 

 اللغات : -12

 اللغه االم العربية -1

 

 اللغة االنجليزيه  -2
 

 


