
 
 

1 
 

CV 

 

 :بيانات عامة
        أمحد عوض عبالعاطي عشيبة االسم

 بقسم اصول الرتبية الرياضية أستاذ مساعدالوظيفة احلالية: 
 1/1/1984تاريخ امليالد: 

 متزوجاحلالة االجتماعية: 

 االسكندريه-ميامي –شارع عمربن عبد العزيز متفرع من مجال عبد الناصر  45العنوان:

 01220120285رقم املوبايل: 

       28401011806139: الرقم القومى
                                  gmail.com1984ahmedesheiba@                                              االلكرتوني:الربيد 

                                                                      dr.ahmed.osheba@alexu.edu.eg    
 املؤهالت العلمية:

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

اجلامعة / املؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة
 التعليمية

 الدولة

 – 29/10/2005 معيد

26/9/2009 
بنين كلية التربية الرياضية 

 االسكندرية جامعة

جمهورية 

 مصر العربية
 – 27/9/2009 مدرس مساعد

25/5/2013 

 26/5/2013 مدرس دكتور

   حتي تاريخه -25/9/2018  أستاذ مساعد

 

 :األنشطة التدريسية
 .بالكلية ثانيهللفرقة الرياضي الالتدريب المشاركة فى تدريس مقرر المدخل فى  -1

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية
 2004 البكالوريوس /الليسانس -1

 بنين جامعةكلية التربية الرياضية 

 االسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية

 2009 املاجستري -2

 2013 الدكتوراه -3

 2018 أستاذ مساعد-4
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 .بالكلية ثالثهللفرقة الرياضي ال التدريبالمشاركة فى تدريس مقرر  -2

 .بالكليةرياضي العلم النفس المشاركة فى تدريس مقرر المدخل فى  -3

 .بالكلية علم االجتماعالمشاركة فى تدريس مقرر  -4

 .بالكلية سيكولوجيه القيادهالمشاركة فى تدريس مقرر  -5

 بالكليةلمرحله الماجستير  نظريات التعلم الحركيالمشاركة فى تدريس مقرر  -6

 بالكليةلمرحله الدبلوم  مدخل في طرق البحث في علم النفسالمشاركة فى تدريس مقرر  -7

 

 الدورات التدريبية: 

 اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة اسم الدورة م
1.  

 التدريس الفعال

Teaching  Effective 
22-26/7/2006 

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

http://www.fldc.alexu.

edu.eg/ 

2.  
 مهارات االتصال

Communication Skills 
30-1/7/2006 

3.  
 التفكير مهارات

Thinking Skills 
3-5/4/2007 

4.  
 اخالقيات البحث العلمي

Research Ethics 
26-28/5/2009 

5.  
 النشر الدولي للبحوث العلمية

International Publishing Of Research 
23-24/1/2013 

6.  
 معايير الجوده في العملية التدريسية

Quality Standards In Teaching 
6-7/2/2013 

7.  
 أخالقيات البحث العلمي

Research Ethics 
20-21/3/2013 

8.  
 استخدام التكنولوجيا في التدريس

Use Of Technology In Teaching 
25-26/3/2013 

9.  
 الجامعية االعمال فى والقانونية المالية الجوانب

University Legal & Financial Aspects 
24-25/4/2013 

10.  
 نظم الساعات المعتمدة

The credit hour System 
29-30/5/2017 

11.  
 معايير الجودة في العملية التعليمية

Quality standards in Learning 
19-20/8/2017 

12.  

 وإدارة الفريق البحثي الممولةتنفيذ المشروعات 

Funded Research Implementation 

and Research Team Management 

1-2/7/2017 

 

 توقيت الدورة اسم الدورة م
 

 اسم اجلهة املاحنة
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13.  

 تصميم وانتاج المحتوي الرقمي

Design and Developing the digital 

content 

29-30/7/2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات

 

http://www.fldc.alexu.edu 

14.  

الجوانب المالية والقانونية فى االعمال 

 الجامعية

University Legal & Financial 

Aspects 

17-18/7/2017 

15.  

 ابتكارية حل المشكالت وصنع القرار

Innovative Problem-Solving and 

Decision-Making 

26-27/7/2017 

  ( A-Bدوره لغه انجليزيه )  .16

 31/3/2012 دوره تخطيط التدريب لمموستويات العليا  .17

 11/3/2013 دوره استراتيجيه الحمل البدني وخصوصيته  .18 

  دوره العالج الطبيعي   .19

20.  CUICTT 25/3/2008  وحدة الحاسب ونظم المعلومات

الرياضية بنين جامعة بكلية التربية 

 اإلسكندرية
21.  ICDL Certificate 27/3/2012 

22.  
Advanced Certificate In General 

English 
 

Egyptian Translators 

Association 

23.     

24.     

 
 

 األنشطة البحثية:
 حبثى املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 الحس القدرات بعض علي العقلي التدريب أثيرت

 كرة لناشئ الحرة الرمية أداء بدقة وعالقتة حركية

 .السلة

2009 

كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 اإلسكندرية

2.  

 التغذية باستخدام العقلي التدريب إستراتيجيات تأثير

 لناشئي األداء متغيرات بعض على الحيوية الراجعة

 " السباحة

2013 

3.  

 للطالب الناقد والتفكير التدريسية الكفايات بين العالقة

 جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية المعلمين

 .اإلسكندرية

2015 

 الرياضة علوم تطبيقات مجلة        

 جامعة بنين الرياضية التربية بكلية

 اإلسكندرية

4.  

 وعالقتها التدريس تخصص لطالب النفسية الصحة

 المقررات وتقويم االكاديمي االنـجاز بمستوي

 التخصصية الدراسية

2016 

 الرياضة علوم تطبيقات مجلة        

 جامعة بنين الرياضية التربية بكلية

 اإلسكندرية

5.  

Teaching Program for Development of 

Creative Thinking Learning 

Competences in The Teacher Students 

of The Faculty of Physical Education 

2017 
 الرياضة وفنون علوم مجلة          

 بالجزيرة للبنات الرياضية التربية بكلية
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 جماالت احلربة
 .علم النفس الرياضي .1

 .علم االجتماع .2

 .التدريب الرياضي .3

 التربية البدنية. .4

 الهيكلىالجهاز العضلى  .5

 .علم النفس الرياضيأجهزة القياس و اإلختبار فى  .6

 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف 

                                                          

for Men, Alexandria University 

6.  
 علي النفسي التدفق باستخدام تدريبي برنامج تأثير

 .الشيش بسالح المبارزه لناشئ الطعنه تسديد دقة
2017 

 الرياضة وفنون علوم مجلة          

 بالجزيرة للبنات الرياضية التربية بكلية

7.  
 حيوية والرجع المعرفية العقلي التصور تدريبات تأثير

 .السباحة لناشئي الرقمي اإلنـجاز على
2017 

 الرياضة وفنون علوم مجلة          

 بالجزيرة للبنات الرياضية التربية بكلية

8.  
 لناشئ الرقمي باالنـجاز الرياضي االلتزام عالقة

 .السباحه
2018 

 الرياضة علوم تطبيقات مجلة         

 جامعة بنين الرياضية التربية بكلية

 اإلسكندرية

9.  

 ودقة سرعه على العقلية الصالبة تدريبات تأثير

 تنس لناشئي الخلفي المضرب بوجه الساحقة الضربة

 .الطاولة

2018 
 مجلة علوم وفنون الرياضة

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةب

 املرحلة الرسالةعنوان  اسم الباحث م
تاريخ 
 املناقشة

مساح ابراهيم   .1
 الفضايل

المستوي االجتماعي والسلوك االنفعالي وعالقتهما 

 االنشطه الرياضبةبمستوي االداء الالعبين في بعض 
 2017 ماجستير

سلمي عبداحلكيم   .2
 توفيق

دافعية التواد وعالقتها بمصادر الرضا وتحقيق الذات 

 لرياضي المستوي العالي
 دكتوراه

جارى 

 التنفيذ

 ماجستير    .3
جارى 

 التنفيذ


