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 ذاتيــــةالسيــــرة ال
 
 
   

 األســـــــم 
 

 شريف هاشم محمدكامل أحمدين  
 

  بقسم تدريب التمرينات والجمباز درس مساعدم  الوظيفة الحالية 

 الدرجة العلمية 
 مدرس مساعد 
 

 

 

 

 تدريب  التخصص العام 
 

  تدريب الجمباز  التخصص الدقيق 
 

عنوان رسالة 
 الماجستير

األداء الفنى لمهارة  لتحسين على جهاز " باكمان " مقترح تعديل 
 للشقلبة الخلفية على اليدين للمبتدئين .

 
 sheriff.kamel@hotmail.com البريد اإلليكترونى 

 
 0107694723 التليفون المحمول 

 
 شارع عمرو بن العاصى متفرع من عمر أبن عبدالعزيز متفرع من 22 افضل عنوان اتصال 

  جمال عبد الناصر
  

المؤهالت التي حصل 
  : عليها

  . جيدجدا  تقدير         2003                         بكالوريوس تربية رياضية
  . جيدتقدير         2007                           ماجستير تربية رياضية

 
ـــ اللجنة الثقافية في أعوام  فاالشتراك في لجان الكلية ـــ لجنة اإلشرا  : الخبرات العلمية

3004/2010  
 في الكنتروالت الخاصة بامتحانات مستوي المشاركة الفعالة

 البكالوريوس 
 
  

 

 
 

 ر :ـشهادات التقدي
 
 البراعم فى  ثقل مدربينشهادة تقدير من اإلتحاد المصرى للجمباز منطقة اإلسكندرية فى دورة

 . 2005رياضة الجمباز الفنى )بنين( 
 
 لقسم تدريب التمرينات والجمبازويوم النشاط الرياضى المشاركة فى تنظيم المهرجان السنوى 
07/08/09/2010 . 
 
 2008المشاركة الفعالة فى تنظيم وعرض إفتتاح األولمبياد األول للجامعات المصرية. 

 .05/06/2007المشاركة فى تنظيم حفل خريجى الكلية دفعة 
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 ب :ـدورات التدري
 

Certificate of Oracle Course, Database 10g Application Server Admin I, 2007 
 

Certificate of International Computer Driving Licence ICDL 2007.                               
    

      
Certificate of Effective Presentation Skills (I1) From Faculty & Leadership                    

       Development Center (FLDC).                                                                              
         

 دورة أساليب البحث العلمى من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابعة
 .2010للمجلس األعلى للجامعات 

 
 دورة معايير الجودة فى العملية التعليمية من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 .2010والقيادات التابعة للمجلس األعلى للجامعات 
 
عات المعتمدة من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابعة دورة نظم السا

 .2010للمجلس األعلى للجامعات 
 
 دورة نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

 .2010التابعة للمجلس األعلى للجامعات 
 
دريس من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات دورة إستخدام التكنولوجيا فى الت

 .2008التابعة للمجلس األعلى للجامعات 
 
 

 مهام قياديـة :
 
 فى تنظيم المؤتمر العلمى الدولى الثامن والتاسع لعلوم التربية البدنية والفعالة المشاركة    

 . 04/2006الرياضية 
 
2006بى لكلية التربية الرياضية المشاركة فى تنظيم حفل اليوبيل الذه . 
 
 06/2007الكلية إلختراق الضاحية فى تنظيم بطولة الفعالة المشاركة . 
 
 2004 /03موسم التدريب بمدرسة المنار الخاصة للغات. 
 
 سموحه الرياضى اإلجتماعىالتدريب بنادي . 
 
ة الرياضى اإلجتماعىسكندرياأل التدريب بنادي . 

03/04/2005موسم  سموحهبنادي  للجمباز الفنىسنة(  10)تحت  اعمبرمدرب فريق ال . 

 

   :ةـــــاللغ  •  : الخاصة المهارات  
o اللغة اإلنجليزية : جيد جدا،   اللغة العربية : اللغة األم 
o اللغة الفرنسية : مقبول 

   :يـــــب اآللــــالحاس •
o Web Designer - IT Training 
o Microsoft Office (word - Excel - Access - PowerPoint - Front Page) 
o Participated in the Technological Coordination 
o Dartfish International Software Contenter 
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