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 :بيانات عامة -1

 أحمد سمير الششتاوى االسم:

 الوظيفة الحالية: 

 م1981/  4/  22تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 01114594881رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

  معيد

  

  مدرس مساعد

  دكتور مدرس

  أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

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

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

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

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

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

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
إستخدام التكنولوجيا فى التدريس والتعليم 

 للتحليل الحركى Dartfish برنامج 
 

 

 

   معايير الجودة فى العملية التعليمية   .2

   نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب  .3

   أخالقيات البحث العلمى   .4

   إدارة الوقت واإلجتماعات   .5

   الساعات المعتمدة  .6

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه لميةالدرجة الع

 2002 البكالوريوس /الليسانس -1

 2010 الماجستير -2  

 2015 الدكتوراه -3
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 األنشطة البحثية: -6

 رة بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشو

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 سباح بمنطقة وسط الدلتا  •

 .1997معلم سباحة بمدارس السباحة بإستاد طنطا عام  •

 مدرب فريق مرحلة العمومى بنادى سموحة والحاصل على  •

 2000بطولة المنطقة الصيفية عام  -

 2001بطولة المنطقة الشتوية عام  -

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 2001سنة بنادى سموحة الرياضى والحاصل على بطولة المنطقة الشتوية عام  19،  17مدرب مرحلة  •

سنة والحاصل على المركز الثانى ببطولة  14( بنادى سموحة مرحلة 1989مدرب فريق مواليد ) •

 المنطقة .

للخماسى الحديث بنادى سموحه الرياضى والحاصل على المركز األول عام  سنة 14مدرب فريق  •

2003. 

 .2006وحتى  2004مدير فنى لجهاز ألعاب الماء بنادى البنك األهلى اإلسكندرية فى الفترة من  •

( بنادى سموحه والحاصل على المركز الثالث 1996سنة( مواليد )14مدرب فريق السباحة مرحلة ) •

 .2010وبطولة نادى سموحه  2009للسباحة القصيرة عام ببطولة كأس مصر 

( بنادى سموحه والحاصل على المركز الثالث 1994سنة( مواليد )16مدرب فريق السباحة مرحلة ) •

 .2010وبطولة نادى سموحه  2010ببطولة الجمهورية  للسباحة القصيرة عام 

والحاصل  2017وحتى  2004من ( بنادى سموحه خالل الفترة 2004مدرب فريق السباحة مواليد ) •

 سنة . 13،  12،  11على المركز االول ببطولة المنتطقة لمراحل 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11
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 للغات :ا -12
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