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 :بيانات عامة -1

 شمخ محمد على مروان االسم:

 ينات والجمبازريب التمربقسم تد رأستاذ دكتوالوظيفة الحالية: 

 1974/  2/ 26تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 ش خليل حسن خليل . جليم  15العنوان: 

 01227382130رقم الموبايل: 

     27402260200197  الرقم القومى :

           Mero_shamakh@yahoo.om                        البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 2000 معيد

تربية رياضية بنين . جامعة 

 االسكندرية
 مصر

 2003 مدرس مساعد

 2007 مدرس دكتور

 2013 أ. م . د

 2018 أ.د

 

 األنشطة التدريسية: -4

 األولى الفرقة البدنية التمرينات أسس -1

 الثانية الفرقة باألدوات التمرينات -2

 الثالثة الفرقة باألجهزة التمرينات -3

 الرابعة الفرقة الرياضية والعروض التمرينات تخصص -4

 األولى الفرقة الجمباز أسس -5

 الثانية الفرقة الثانية الفرقة الفنى الجمباز -6

 الثالثة الفرقة الثالثة الفرقة الفنى جمباز -7

 الرابعة الفرقة والجماعى الفنى الجمباز -8

 دكتوراه -ماجستير  –مقررات الدراسات العليا دبلوم  -9

 الدورات التدريبية: 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  التدريس هيئة أعضاء دورات تنمية قدرات  .1

 

 هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز

 االسكندرية جامعة – التدريس

2.  
استخدام النماذج فى إنشاء المقررات الدراسية األساسية عبر 

 االنترنت

3  /11  /2009  

5  /11  /2009 

 جامعة فى األلكترونى التعليم مركز

 االسكندرية

3.  International Computer Driving Licence 
15  /8  /2006  

15  /2  /2007 

 لمنظمة التابع التجارية الغرفة مركز

 باالسكندرية اليونسكو

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1999 البكالوريوس /الليسانس -1
ياضية بنين . جامعة ربية رت

 يةراالسكند
 2003 الماجستير -2 رمص

 2007 الدكتوراه -3



4.  physiology school level (3) 
5  /3  /2009 

9  /3  /2009 

 االسكندرية االسباحة اتحاد

 لمدربى األمريكية المنظمة

 السباحة

 Toeflشهادة إتمام دورة التويفل   .5
7  /12  /2003  

14  /2  /2004 

 التابع المجتمع خدمة مركز

 االسكندرية لجامعة

6.     

 

 األنشطة البحثية: -5

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير جملة تمرينات مقننة بالحبل على تنمية 

الحركية لطالب كلية التربية بعض القدرات 

 الرياضية

2003 

 االسكندرية جامعة

2.  

 على التوافقية القدرات بعض تنمية أثر

 المهارات أداء مستويات

 باألدوات للتمرينات الحركية 

2007 

3.  

للصحة تأثير استخدام العروض الرياضية على رفع مستوى بعض القدرات الحركية لطالب جامعة االسكندرية المؤتمر االقليمى الرابع للمجلس الدولى 

 – 15فى الفترة من والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركى لمنطقة الشرق األوسط المقام بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية 

 بحث فردى منشور  م  2008/  10/  17

4.  
لجميع المقام من أثر برنامج لياقة بدنية للجميع على مستوى الكفاءة البدنية لغير الممارسين من متوسطى العمر المؤتمر العلمى العربى الثالث للرياضة ل

 بحث مشترك منشورم  2008/  11/  26 – 23ليبيا فى الفترة من  –قبل اللجنة األولمبية طرابلس 

5.  
الدورة األمامية والخلفية بداللة المؤشرات البيوميكانيكية والعمل العضلى لتصميم برنامج تدريبى نوعى لناشئ الجمباز . دراسة مقارنة ألداء مهارتى 

 بحث مشترك منشورم  2009/  2/  1المجلة العلمية للبحوث والدراسات فى التربية الرياضية كلية التربية الرياضية ببورسعيد . جامعة قناة السويس فى 

6.  

سادس بعنوان فاعلية التدريب الدائرى لتطوير مكونات اللياقة البدنية والفسيولوجية لدعم الثقافة الصحية لمرحلة الشباب المؤتمر العلمى الرياضى ال

بحث مشترك م   2009/  10/  30 – 28الرياضة والتنمية نظرة استشراقية نحو األلفية الثالثة كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية فى الفترة من 

 منشور

7.  
The Effect of Jump Ropes Exercise on Some physical and physiological Variables in Physical Education Students. 

2011 – 11 – 26Theories & Applications, the International Edition.  فردى بحث  

8.  
 سنة 11 تحت الجمباز بناشئ الخاصة المركبة الحركية المهارات أداء مستوى تحسين على والبدنية التوافقية القدرات بعض لتنمية تمرينات برنامج أثر

 بحث مشترك منشور 2012/  6/  4.  اإلسكندرية جامعة – أبوقير – بنين الرياضية التربية كلية.  وتطبيقات نظريات مجلة.  األرضية الحركات جهاز على

9.  
كلية التربية ،  الرياضة، مجلة تطبيقات علوم  للمبارزين الناشئين سلم التدريب علي تطوير بعض القدرات البدنية والمهارية الخاصة تمريناتتأثير 

 بحث مشترك منشورم .  5201،  92ية ، يونيو ، العدد ر، جامعة االسكند ر، أبو قي الرياضية

10.  
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، كلية ، لناشئ السباحة  والمستوى الرقمي تحسين بعض القدرات البدنيةتأثير التمرينات الغرضية الخاصة على 

 حث مشترك منشوربم .  1620،  2التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، عدد أكتوبر ، الجزء 

11.  
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، كلية  ،  انحراف المد الزائد للركبه لناشئى السباحهتأثير برنامج تمرينات باألدوات داخل و خارج الماء على تأهيل 

 بحث مشترك منشورم .  6201،  2التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، عدد فبراير ، الجزء 

12.  
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، كلية التربية ،  اضيةفاعلية العروض الرياضية فى تحسين بعض القدرات التوافقية لدى طالب كلية التربية الري

 فردى بحث م . 1620،  2الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، عدد أكتوبر ، الجزء 

13.  
 16  - 15المرحلة السنية أثر برنامج تمرينات بالكرة الطبية على تحسين قوة وثبات عضالت المركز وعالقتها بمستوى االنجاز الرقمى لسباحى الفراشة 

  فردى بحثم .  2017،  3المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، عدد يوينه ، الجزء ،  سنة

14.  
،  العملى لطالب كلية التربية الرياضيةتأثير التمرينات الزوجية باإليقاع باستخدام المقعد السويدى على تحسين مستوى بعض الصفات البدنية والتحصيل 

 فردى بحث م . 7201،  3المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، عدد فبراير ، الجزء 

15.  
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، ،  لمبارزي سيف المبارزةتأثير تمرينات المقاومة على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية وفاعلية اإلعداد للهجوم 

 بحث مشترك منشورم . 2017،  3كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، عدد يوينه ، الجزء 



 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -6

 

 الخبرات : -7

 ) أ ( الخبرات فى المجال األكاديمى 

 مجال الجودة والتطوير واألعتماد -1

 عضوية فرق العمل فى مجال الجودة عضوية اللجان فى مجال الجودة

منسق وحدة ضمان الجودة بقسم تدريب التمرينات 

 والجمباز

 الجودةعضو فى فريق العمل المكلف من القسم فى تنسيق أعمال الجودة مع وحدة ضمان 

 
 

 



عضو لجنة التعليم األلكترونى بكلية التربية الرياضية 

 بنين

 عضو فى فريق العمل المكلف برفع المقررات العلمية ألكترونيا

مسئول الندوات وورش العمل بالمعيار الخاص 

 CIQAPبالتعليم والتعلم بمشروع ال

 الجودةعضو بفريق العمل المكلف بالندوات وورش العمل فى معايير 

 مجال عضوية اللجان المنبثقة والنقابات والجمعيات -2

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو بنقابة المهن الرياضية باإلسكندرية عضو بمجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز

عضو بلجنة شئون التعليم والطالب بكلية التربية 

 الرياضية
 القوى بمنطقة اإلسكندريةحكم درجة أولى بمنطقة تحكيم ألعاب 

عضو بلجنة صيانة األجهزة واألدوات بقسم تدريب 

 التمرينات والجمباز
 ICHPERعضو فى المجلس الدولى للصحة والتربية الرياضية والترويح 

عضو بوحدة اإلرشاد األكاديمى بكلية التربية 

 الرياضية
 عضو بنقابة المهن التعليمية .

 عضو بجمعية الكشافة البحرية . المكتبة بكلية التربية الرياضيةعضو بلجنة شئون 

  رئيس كنترول الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية

 

 مجال التدريس داخل الكلية -3
 

 الفرقة الدراسية أسم المقرر م

 الفرقة األولى أسس التمرينات البدنية 1

 الفرقة الثانية التمرينات باألدوات 2

 الفرقة الثالثة التمرينات باألجهزة 3

 الفرقة الرابعة تخصص التمرينات والعروض الرياضية 4

 الفرقة األولى أسس الجمباز 5

 الفرقة الثانية الجمباز الفنى الفرقة الثانية 6

 الفرقة الثالثة جمباز الفنى الفرقة الثالثة 7

 الفرقة الرابعة الجمباز الفنى والجماعى 8

 

 مجال التدريس خارج الكلية -4 -8

 

 الفرقة الدراسية أسم المقرر م

1 

التمرينات البدنية بكلية التربية الرياضية 

والعام  2008جامعة طنطا العام الدراسى 

 2009الدراسى 

 الفرقة األولى

 



 فى مجال األنشطة الطالبية واألشرافية  داخل وخارج الكلية والجامعة -5

 واألشرافيةاألنشطة الطالبية 

اإلشراف على سير الدراسة بكلية التربية الرياضية أبوقير 

 اإلسكندرية

 المشاركة فى لجان األسر بالكلية

 التوجية واإلشراف على طالب التربية العملية والتدريب الميدانى 

المشاركة فى مشروع إعداد كوادر المستقبل فى رياضة الهوكى من قبل 

 2008للهوكى والمقام بالكلية االتحاد المصرى 

  المشرف على معسكر العمل لطالب كلية التربية الرياضية

اإلشراف على صيانة األجهزة واألدوات بصالة التمرينات 

 والجمباز
 

  

 

 ) ب ( الخبرات فى المجال التطبيقي

 

 كالعب العمل كمدرب 

 تصميم العروض الرياضية فى مسابقات الجامعة .

الجامعة فى مسابقات ألعاب القوى فى الوثب الطويل بطولة 

 حواجز 110وسباق ال 

  تصميم العروض الرياضية فى مسابقات الكلية .

  مدرب لياقة بدنية بوحدة اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية

  ( اإلسكندرية ) حاليا ( gold's gymمدير النشاط الرياضي بجولدز جيم ) 

إلي   2002تدريب السباحة بمدارس نادي سبورتنج ونادي األوليمبي صيف 

 م  2005
 

   2001معلم سباحة بنادى الجامعة عام 

    2001معلم سباحة بنادى األوليمبى منذ عام 

    2002معلم سباحة بنادى سبورتنج منذ عام 

    2002معلم سباحة بنادى أعضاء هيئة التدريس منذ عام 

  . 2003مدرب سباحة بنادى الواى باالسكندرية منذ عام 

  . 2007مدرب سباحة ولياقة بدنية لفرق نادى الكشافة منذ عام  

  .2009مدرب سباحة بنادى حرس الحدود عام  

  عام نشاط السباحة بنادى الكشافة البحرية .مشرف 

  مشرف عام نشاط السباحة بالنادى المصرى السكندرى .

  2006مسئول نشاط السباحة بنادى المهندسين منذ عام 

  2008مسئول نشاط السباحة بنادى األطباء منذ عام 



  2008مسئول نشاط السباحة بنادى الكشافة البحرى منذ عام 

  السباحة بوحدة اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية للطلبة المبتدئينتدريب 

  مدرب بوحدة اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية للتأهيل للكليات العسكرية .

  مشرف فنى وإداري لبراعم السباحة بنادي سموحة الرياضي

  2017ية رياضي بجولدز جيم اإلسكندرالنشاط ال رمدي

 

 اللغات : -9

 بيةرالع -1

 االنجليزية -2

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

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

 
 


