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                                                         :بيانات عامة
        أمني حممد عبد العزيز ابراهيم شريف االسم:

 بقسم اصول الرتبية الرياضية أستاذ مساعدالوظيفة احلالية: 
 12/4/1977تاريخ امليالد: 

 متزوجاحلالة االجتماعية: 

       اإلسكندرية –ش رمسيس أبوقري 27العنوان: 
 01068890244رقم املوبايل: 
       27704121801131: الرقم القومى

  aminsherif.2020@yahoo.com                                  االلكرتوني:الربيد 

                                                                                                                    
 املؤهالت العلمية:

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

اجلامعة / املؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة
 التعليمية

 الدولة

 – 31/12/2002 معيد

27/5/2008 

بنين كلية التربية الرياضية 

 االسكندرية جامعة

جمهورية 

 مصر العربية

 –28/5/2008 مدرس مساعد

28/1/2012 

 29/1/2012 مدرس دكتور

 27/11/2017  أستاذ مساعد

 

 :األنشطة التدريسية

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية
 2002 البكالوريوس /الليسانس -1

 بنين جامعةكلية التربية الرياضية 

 االسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية

 2008 املاجستري -2

 2011 الدكتوراه -3

 2017 أستاذ مساعد-4
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كليااة التربيااة  - رياضااية مدرساايةعلااا الاانل  التربااوا الرياضاار لللرعااة الرابعااة س صاا   مقااررالمشاااركة  اار ساادري   -1

  جامعة االسكندرية . –ابوعير  –الرياضية للبنين 

جامعاة  –اباوعير  –كلية التربية الرياضاية للبناين  - مدخل علا النل  الرياضر لللرعة الثانيةالمشاركة  ر سدري  مقرر  -2

 االسكندرية .

جامعاة  –اباوعير  –كلياة التربياة الرياضاية للبناين  -علاا االجتمااا الرياضار لللرعاة الثالثاة المشاركة  ار سادري  مقارر  -3

 االسكندرية .

 –كلية التربياة الرياضاية للبناين  -( 8575التدريب العقلر  ر النشاط الرياضر مرحلة الدبلوم كود المقرر) مقرر سدري  -4

 جامعة االسكندرية –ابوعير 

 –كلياة التربياة الرياضاية للبناين  -( 8578االرشاد والتوجية النلسر الرياضر مرحلة الدبلوم كود المقرر) مقررسدري   -5

 . جامعة االسكندرية –ابوعير 

 – للبنااين الرياضااية التربيااة كليااة -( 8579)المقاارر كااود  الاادبلوم مرحلااة الرياضاار االجتماااا علااا مباااد  مقاارر ساادري  -6

 . االسكندرية جامعة – ابوعير

 – للبنااين الرياضااية التربيااة كليااة -( 8512)المقاارر كااود  الاادبلوم مرحلااة القياااد  ساايكولوجية  اار مقدمااة مقاارر ساادري  -7

 . االسكندرية جامعة – ابوعير

 – للبناين الرياضاية التربياة كلياة -( 8509) المقارر كاود  الادبلوم مرحلاة الرياضاية  الدا عياة  ار مقدماة مقرر سدري   -8

 . االسكندرية جامعة – ابوعير

 – للبناين الرياضاية التربياة كلياة -( 8572)المقارر كاود  الادبلوم مرحلاة الرياضاية الش صاية  نل  علا مقرر سدري   -9

 . االسكندرية جامعة – ابوعير

 الرياضاية التربياة كلياة -( 8507)المقارر كاود  الادبلوم مرحلة النلسية والمقايي  االختبارات  ر  مدخل مقرر سدري   -10

 . االسكندرية جامعة – ابوعير – للبنين

 الرياضاية التربياة كلياة -( 8608)المقارر كاود الماجساتير مرحلاة الرياضاية الش صية  ر متقدمة دراسة مقرر سدري  -11

 االسكندرية جامعة – ابوعير – للبنين

 – اباوعير – للبنين الرياضية التربية كلية -( 8614)المقرر كود الماجستير مرحلة الحركر التعلا نظريات مقرر سدري   -12

 . االسكندرية جامعة

 التربيااة كليااة -( 8604)المقاارر كااود الماجسااتير مرحلااة الرياضاار الاانل  علااا مشاااكل  اار بحاا  حلقااات  مقاارر ساادري   -13

 . االسكندرية جامعة – ابوعير – للبنين الرياضية

 (  8613) المقرر كود الماجستير مرحلة والمنا سات التدريب سيكولوجية  ر  متقدمة دراسة مقرر سدري   -14

 . االسكندرية جامعة – ابوعير – للبنين الرياضية التربية كلية

 – ابوعير – للبنين الرياضية التربية كلية - الدبلوم مرحلة( 8510)   الرياضيةمقدمة  ر االنلعاالت  سدري  مقرر  -15

 . االسكندرية جامعة
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 – ابوعير – للبنين الرياضية التربية كلية -مرحلة الدبلوم ( 8504)   سدري  مقرر مدخل  ر علا النل  الرياضر -16

 . االسكندرية جامعة

 جامعااة – ابااوعير – للبنااين الرياضااية التربيااة كليااة -مرحلااة الاادبلوم  (8513)   الحركاار الااتعلا مباااد ساادري  مقاارر   -17

 . االسكندرية

 – للبنين الرياضية التربية كلية -مرحلة الماجستير   (8605الرياضر )   طرق البح   ر علا النل سدري  مقرر     -18

  . االسكندرية جامعة – ابوعير

 جامعة – ابوعير – للبنين الرياضية التربية كلية -(  مرحلة الدبلوم 8569االعداد المهنر للمدرب )  سدري  مقرر     -19

  .  االسكندرية

  الدورات التدريبية:  -20

 اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة اسم الدورة م
 8/1/2008-6-5 العلمر البح  اساليب  .1

 

مركز سنمية عدرات أعضاء 

 التدري  والقياداتهيئة 

 

http://www.fldc.alexu.

edu.eg/ 

 16/12/2004-11 اللعال التدري مهارات    .2

 13/3/2006-11 مهارات اإلسصال اللعال .  .3

 31/8/2006-29 مهارات التلكير  .4

 31/12/2007-29 الساعات المعتمد  .  .5

 23/4/2008-21 ادار  الوعت واإلجتماعات .  .6

 15/12/2011-14 اإلدار  الجامعية .   .7

 27/12/2011-26 . الجامعية األعمال  ر والمالية القانونية الجوانب  .8

 22/9/2011-20 العلمر البح  أخالعيات  .9

 26/9/2011-24 .ر ثبح امشرو إعداد  .10

 23/10/2011-22 . التدريسية العملية  ر الجود  معايير  .11

 19/9/2011-17 . التعليمية العملية  ر الجود  معايير  .12

 ICTP  21/2/2007  برنامج  .13

وحد  الحاسب ونظا 

المعلومات بكلية التربية 

الرياضية بنين جامعة 

 اإلسكندرية

 

 توقيت الدورة اسم الدورة م

 
 اسم اجلهة املاحنة

 
14.  

سنليذ المشروعات البحثية الممولة وادار  

 اللريق البحثر 
1-2/7/2017 

مركز سنمية عدرات أعضاء هيئة 

 التدري  والقيادات

 

http://www.fldc.alexu.edu 

 4/7/2017-3 ابتكارية حل المشكالت وصنع القرار   .15

 6/7/2017-5 النشر الدولر للبحوث العلمية   .16

 9/7/2017-8 سصميا وانتاج المحتوا الرعمر   .17

18.  

  

  المهنة وسلوكيات آداب

 

12-13/7/2017 

19.  
الجوانب المالية والقانونية  ر االعمال 

  الجامعية
17-18/7/2017 
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20.  
اإلنجليزية اللغة حاصل علر  شهاد  

TOEFL  جيد جدابتقدير  
23/6/2003  

مركز خدمة المجتمع وسنمية البيئة 

 اإلسكندريةجامعة 

21.  
 الحركر التحليل برنامج

Dartfish 
16/2/2006   

وحد  الحاسب ونظا المعلومات 

بكلية التربية الرياضية بنين جامعة 

  اإلسكندرية

 
 
 
 
 
 

 األنشطة البحثية:
 حبثى املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م
1.  

 االنشطة بعض  ر االنتباه لمظاهر اختبارات بناء

 . الرياضية
1/3/2008 

كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 اإلسكندرية
2.  

االنتباه برنامج سدريبات موعلية لتنمية بعض مظاهر 

واثره علر مستوا األداء المهارا للمهاجمين 

 الناشئين  ر كر  القدم .

 

19/11/2011 

3.  
 االنتباه بمظاهر وعالعته للمدرب القيادا السلوك

 .   القدم كر  ناشئر لدا  اللعب لمواعف
23-24/10/2013 

المؤسمر العلمر الدولر الحادا عشر  

)الرياضة للتربية البدنية وعلوم الحركة 

بين النظرية والتطبيق ( االسكندرية 

كلية  ، 2013أكتوبر  25 -23من

جامعة أبوعير التربية الرياضية بنين 

 اإلسكندرية

4.  

  The Effect of Mental Training on 

Motor Performance of Tennis and 

Field Hockey Strokes in Novice Players 

 

2/5/2015 

Advances in Physical 

Education(APE ) 

America(Vol) . 5No.2.May 

2015Pages77-83  

 

5.  

 الهجومر اإلبتكارا التلكير لقياس موعلر إختبار بناء

 الهوكر رياضة  ر العالية المستويات لالعبر

 . األلر الحاسب بإست دام

29/9/2015 

 الرياضة و نون علومالعلمية ل مجلةال

 بالجزير  للبنات الرياضية التربية بكلية

 جامعة حلوان .

6.  

 خط) العالية المستوياتالعبر ل اإلبتكارا التلكير

 برياضة  والتدريب لإلنتقاء كموجه( والهجوم الوسط

 الهوكر

9/2/2016 

 الرياضة و نون لعلوم العلمية المجلة

 بالجزير  للبنات الرياضية التربية بكلية

 . حلوان جامعة

7.  

 الوزن إنقاص علر ونلسر بدنر برنامج ساثير

-9 سن من الوزن زائدا لألطلال النلسية والصحة

 سنة 12

15/9/2016 

 سطبيقات علوم الرياضةالعلمية  المجلة

أبوعير بنين للكلية التربية الرياضية "

 " اإلسكندرية جامعة 



 
 

5 
 

 ربةجماالت اخل
 .علم النفس الرياضى .1

 .الرياضى النفس علممجال فى  االلكترونية اتاإلختبارتصميم  .2

 .الرياضى النفس علممجال فى  تصميم برامج االعداد النفسى  .3

 

 

 

 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف 

8.  

إليكترونر لقياس بعض القدرات العقلية  ر بناء إختبار 

العروض الرياضية لتالميذ المرحلة اإلبتدائية ذوا 

 .النشاط الزائد

 

1/1/2017 

 الرياضة علوم سطبيقات العلمية المجلة

  أبوعير للبنين الرياضية التربية كلية"

 " اإلسكندرية  جامعة

9.  
بمظاهر االنتباه  االرياضية وعالعتهالسمات الدا عية  

 سنة. 16سحت  لمواعف اللعب  لدا ناشئر كر  القدم 
4/6/2017 

 الرياضة و نون لعلوم العلمية المجلة

 بالجزير  للبنات الرياضية التربية بكلية

  . حلوان جامعة

10.  
مقالة بعنوان " اسهامات البرمجة اللغوية العصبية  ر 

 الصحة النلسية واالبداا الحركر .   
27-28/12/2012 

المؤسمر السنوا لجامعة االسكندرية ) 

 الصحة أبنة كل العلوم ( 

 المرحلة الرسالةعنوان  اسا الباح  م
ساريخ 

 المناعشة

رجب عبدالنبر   .1

 محمد عطية 

مصادر الرضا لدا الالعبين وعالعتها بحالة علق 

 الرياضية .المنا سة  ر بعض األنشطة 
 ماجستير

22/1/

2018 

محمد علر عبد   .2

 الصمد 

 العب أداء علر النلسية المهارات بعض سدريب سأثير

 . الكاراسية برياضة سنه 14 سحت الكاسا
 ماجستير

جارا 

 التنليذ

محمد احمد محمد   .3

 أحمد سعد

 أداء  اعلية علر العقلر للتدريب مقترح برنامج سأثير

 . الناشئين الحر  لسباحر الدوران
 ماجستير

 جارا

 التنليذ

محمد شليق عبد    .4

 العزيز سكران 

سأثير االصابة الرياضية علر االستجابة االنلعالية 

 وإستعاد  الشلاء .
 ماجستير

27/11/

2016 

 محمد سعد ال رادلر   .5
سأثير برنامج للتربية الحركية علر بعض مظاهر السلوك 

 المرحلة اإلبتدائيةالعدوانر لدا سالميذ 

/15/6 ماجستير

2015 

عبد السالم شكرا   .6

 عبد السالم 

برنامج سعليمر باست دام القصة الحركية وسأثير علر 

بعض المهارات الحركية األساسية وملهوم الذات لدا 

 المعاعين ذهنيا ) القابلين للتعلا  ( .

 ماجستير
 جارا

 التنليذ

محمود علر   .7

 عبدالعزيز مرعر 

سأثير است دام التدري  العالجر علر سنمية اإلدراك 

  الح  حركر للمكلو ين .

/13/4 ماجستير

2017 

هدير عباس أحمد   .8

 عباس 

سأثير برنامج سأهيل عوامر وإعداد نلسر علر سحسين 

 الصحة القوامية والنلسية للسيدات .

/1/9 ماجستير

2016 

 لمياء الشناوا علر   .9

سأثير التعلا  النشط علر بعض المهارات الحركية 

والسلوك العدوانر  ر درس التربية الرياضية لتالميذ 

 المرحلة االبتدائية .

 ماجستير
19/9/

2016 

اسراء جاسا محمد   .10

 العوضر 

 القدرات بعض سحسين  ر الرياضية العروض سأثير

 . والبكا للصا والوجدانية البدنية

/22/10 ماجستير

2016 

مصطلر أحمد  ؤاد   .11

 زيدان

 مظاهر بعض سطوير علر العقلر للتدريب برنامج أثر

 . التن   ر الالعبين لدا االنتباه

/10/4 ماجستير

2017 
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  العلمية: املؤلفات

 اليوجد

 املشاريع :

 اليوجد                             

  املهارات املعملية:

 (  ر المعالجات اإلحصائية.SPSSمهارات إست دام الحقيبة اإلحصائية  ) •

 . بالكليةعلا النل  الرياضر ( بمعمل  Vienna test systemجهاز  ينا سست سستا )مهارات إست دام     •

 .إعتماد املعامل / األنشطة املختلفة يف جمال نظم إدارة اجلودة / مشروعات تطوير التعليم
 .عمل المعيار الحادا عشر " الدراسات العليا ضمن أعمال المشروا التنا سر لمؤسسات التعليا العالر   ريق ضمن -

 بمعيار الدراسات العليا . العليا الدراسات الئحة لتطوير االول الملتقر سجميع سقرير -

 .م 2013م وحتر 2011التنليذا لوحد  األزمات والكوارث  ر اللتر  من مدير النائب  -

حضور دور  سدريبية بعناوان " االساعا ات األولياة التار نظمتهاا  وحاد  إدار  األزماات والكاوارث التابعاة لوحاد   ضامان  -

 الجود  واإلعتماد بالكلية .

 م .2014نو مبر  11وذلك يوم  cod:QA0033حضور ورشة عمل " مهام منسقر األعسام  "  -

 . اإلسكندرية  جامعة -بكلية التربية الرياضية للبنين علا النل  الرياضر  معملضمن  ريق عمل  -

 حضور العديد من  الندوات  ر مجال جود  و سطوير العملية التعليمية . -

 الدراسات والبحوث فى جمال اجلودة بالكلية:   •

محمود محمد سو يق   .12

 حمز  

سحسين اللياعة القوامية والحركية لألطلال ذوا 

 اضطراب االنتباه و رط الحركة 
 ماجستير

3/11/

2018 

أحمد  ريد سعد   .13

 سليمان 

برنامج العاب سمهيدية وسأثير  علر سعلا بعض المهارات 

الحركية والحد من السلوك العدوانر لتالميذ المرحلة 

 االبتدائية األزهرية .

 ماجستير
 جارا

 التنليذ

عبد الجابر  عال  .14

 أحمد 

 عالية است دام بعض األساليب المتباينة علر سحسين 

االدراك الح  حركر وأثر  علر مستوا أداء العروض 

 الرياضية لتالميذ الحلقة الثانية من التعليا األساسر . 

 ماجستير
 جارا

 التنليذ

سعد عبد اسالم    .15

 شويل المقصود 

برنامج سرويحر لتحسين مستوا القدرات العقلية 

 باألنشطة الرياضية لألطلال المبتدئين .ال اصة 
 دكتوراه

 جارا

 التنليذ

 جارا

 التنليذ

16.  
عبد محمد شعبان 

الموجود عبد 

 الحميد 

كاء االجتماعر والسلوك العدوانر لدا مقارنة الذ

المتلوعين رياضيا والغير متلوعين رياضيا بالمرحلة 

 االعدادية  

  ماجستير
 جارا

 التنليذ

محمد أحمد علر   .17

 البربرا 

لدا الرضا الوظيلر عالعتة بالسلوك القيادا التحويلر و

 . معلمر التربية الرياضية 
 ماجستير

 جارا

 التنليذ
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 دراسة لوضع معايير سقيييا ادار  الكلية والقيادات األكاديمية واالستلاد  من نتائج التقييا . -

 . اإلسكندرية  جامعة -معايير اختيار القيادات األكاديمية بكلية التربية الرياضية للبنين  -

 دراسة لوضع الية لمناعشة عضايا التعليا وسطوير المقررات . -

 دراسة ميدانية لتحليل العمل الوظيلر ومتطلبات الوظيلة القيادية ومواصلات شاغلها . -

 لالدارات الم تللة سمهيدا لوضع الية لتطبيق المصداعية والنزاهة . ضوابط المكا أت و قا للمهام االدارية -

 -دراسة حول )األساليب العلمية لضمان جود  سنظيا وادار  وصيانة الم تبرات العلمياة  بكلياة التربياة الرياضاية للبناين  -

 ( .  اإلسكندرية  جامعة

 

 
 

  


