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CV 

 

 :بيانات عامة -1

                        شرارة متولي جابر آمال: ..  االسم

 الرياضية التربية كلية..الرياضية التربية اصول بقسم الحيوية الميكانيكا أستاذ: ...  الحالية الوظيفة

  سابقا القسم ورئيس االسكندرية جامعة -بنين

                          10/9/1956:  الميالد تاريخ

    605 شقة السادس الدور  الغربية الحرية عمارة – سموحة-معاز فوزى شارع 23:  العنوان

 4280993:  التليفون رقم

 01111361094: ... الموبايل رقم

 agabersh@yahoo.com:  االلكترونى البريد

 dr.amal.sharara@alexu.edu.eg:  الجامعة نطاق على الخاص االلكترونى البريد

 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:والخارجيالتدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي  -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1978 معيد

كليه التربيه الرياضيه بنين 

 جامعه االسكندريه

 

 مصر

 1983 مدرس مساعد

 1989 مدرس دكتور

 1995 استاذ مساعد

 2002 استاذ الميكانيكا الحيويه

 التربية اصول قسم ورئيس استاذ

 الرياضية

 وحتى 2007 من الفترة خالل

 ( دورتين) م2013

 - نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 الميكانيكا الحيوية 

2008 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 –دكتوورا  قياسوات معمليوه  –القياس والتقوويم دكتوورا  -تدريس مقررات : المدخل فى الميكانيكا الحيوية ) بكالوريوس( -1

تحليول باسوتخدام الحاسوب –بيوميكانيكوا الحركوه فوى المواج ماجسوتير ودكتوورا   –ماجسوتيرتطبيقات فوى التحليول الحركوى 

 طرق البحث فى الميكانيكا الحيويه –بيوميكانيكا الحركات االساسيه  –بيوميكانيكا االطفال  –االلى دكتورا  

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

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

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

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

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  البحرين جامعة 29-27 من الفترة "  األكاديمي االعتماد" فى عمل ورش  .1

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1978 البكالوريوس /الليسانس -1

 1983 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 1989 الدكتورا  -3



 
 

2 
 

 2003مايو

2.  
 قدرات تطوير دورات ضمن – ااالدارية المهارات دورة

 التدريس هيئة اعضاء
تنميه قدرات اعضاء هيئه  2002

 جامعه االسكندريه -التدريس

3.  
 قدرات تطوير دورات ضمن  - القانونية الشئون -3

 التدريس هيئة اعضاء
 هيئه اعضاج قدرات تنميه 2002

 االسكندريه جامعه -التدريس

4.  
 هيئة اعضاء قدرات تطوير دورات ضمن  -: المالية -4

 التدريس
 هيئه اعضاء قدرات تنميه 2002

 االسكندريه جامعه -التدريس

5.  

 متخصصة شركات من العمل ورش من سلسلة عمل

 على وتدريبهم الوحدة اعضاج اعداد خاللها من يتم

 عدد تدريب مع المقررات رفع فى الموديل استخدام

 الحاسب وحدة من المتخصصين الموظفين من اثنين

 للمساعد االلى

 

 من الفترة خالل

 ولمدة 4/1/2011

 مايا ثالث

  -الرياضية الترابية كلية

 للبنين

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتورا  واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتورا  العلمىاألشراف  -7

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
 التعليم فى الجودة معاير تطبيق معوقات

 االلكترونى
 البحرين دولى مؤتمر 2008

 االسكندرية جامعة دولى مؤتمر

2.  
 ومعايير واقعه قصور بين العلمى البحث مستقبل

  الشاملة الجودة
2008 

   قير ابى– الرياضية التربية كلية  .3

4.  

 مستوى على الحاسوب تكنولوجيا استخدام تاثير
 الحركات ومحاور مستويات فى المعرفى التحصيل

 الرياضية التربية فسم طالب لدى الرياضية
 البحرين بجامعة

 من جديدة حقبة دولى علمى مؤتمر 2006
 التعليم مركز – الثقافى التعليم

 البحرين - االلكترونى

5.  

 والخمسين السادس الدولى المؤتمر م2014 للصحة كمؤشر االنسان لحركة بيوميكانيكى تحليل
 البدنية والتربية للصحة الدولى للمجلس

 ديسمبر/20-18 والترويح والرياضة
 البحرين مملكة – المنامة

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 احمد حسن دعاج  .1

 لالسس وفقا مقترح تاهيلى برنامج

 المونو زعانف لسباحى البيوميكانيكية

 على وتاثيرة الظهر اسفل باالم المصابين

 القوة طبوغرافية

 2015 دكتورا 

 الغنى عبد انور زكريا  .2
 العاملة العضالت لبعض الكهربى النشاط تحليل

 للناشئين الظهر لباحى السباحة اثناج
 2016 دكتورا 

 الفتاح عبد محمد  .3

 الزمن فى القوة تنامى وسرعة طبوغرافية

 االنشطة لبعض انفجارية حركات الداج

 الرياضية

 2012 دكتورا 

 المطيرى عيد الكريم عبد  .4

 المركبة المهارية لالداجات اختبار بطارية بناج

 القدم كرة العبى النتقاج الصعوبة متدرجة

 المتوسطة بالمرحلة

 2014 ماجستير

 2014 دكتورا  لبعض االتزان لتقيم نوعية اختبارات بناج ابوزيد احمد كارم  .5
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

يفيد فى  2016

المشروعات 

 البحثيه 

 جامعه االسكندريه انشاج معمل للميكانيكا الحيويه

 الخبرات : -10

 تدريس واعداد المقررات االلكترونيه باستخدام الموديول واالكودكس - -1

 – 2015. الرياضين للقادة االولمبية الكاديمية المصرية االولمبية اللجنة تبع سلسله من التدريبات العداد المدرب- -2

  م2017

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

 اسووتخدام علووى وتوودريبهم الوحوودة اعضوواج اعووداد خاللهووا موون يووتم متخصصووة شووركات موون العموول ورش موون سلسوولة عموول -1

 للمساعد االلى الحاسب وحدة من المتخصصين الموظفين من اثنين عدد تدريب معالكترونيا  المقررات رفع فى الموديل

 دورات تدريبيه فى جودة المعامل  -2

 االولمبيووة اللجنووة واصووابات رياضوويه و علووم الحركووه تبووع بوودنى اعووداد تخصوو   للموودربين التدريبيووة الوودورة سلسووه موون -3

  م2017 – 2015. الرياضين للقادة االولمبية المصرية الكاديمية

 اللغات : -4

 االنجليزيه -1

 

 الرياضى المجال فى الحركية االفعال

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 ا.د/ امال جابر  -1

 عبد الفتاحأحمد ا.م.د/ محمد 

 فى وتطبيقاتها الحيوية الميكانيكا
 الرياضى المجال

 النشر حقوق جميع
 دار– للمؤلف محفوظة

 الوفاء

2017 

 يدرس الكترونى مقرر الحيوية الميكانيكا فى المدخل جابر امال /د.ا  -2
 الكترونيا الثالثة للفرقة

2009 

3-  
 ا.د/ احمد الشاذلى

 ا.د/ امال جابر

 وتطبيقاتها االلكترونية المنظومة

 الحيوية الميكانيكة في

 المصرية المكتبة

 والنشر للطباعة

 والتوزيع

 الطبع تحت


