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 :بيانات عامة -1

 احمد ابراهيم صبرة االسم:

 دكتور/بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةمدرس الوظيفة الحالية: 

 15/8/1981تاريخ الميالد
 متزوج الحالة االجتماعية: 

 ش الدكتور محمود فوزي سيدي جابر االسكندرية  مصر4العنوان: 

 5435614: التليفونرقم 

       الرقم القومى :

     drsabra2020.as@gmail.com                              البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 مصر

 2002 معيد

  جامعه االسكندريه

 2008 مدرس مساعد

 2015 مدرس دكتور

  

  

 

 األنشطة التدريسية: -4

 2014-2003بقسم تدريب المنازالت  للفرقة االولى للعام الجامعي معاون عضو هيئة تدريس 

  2014-2003معاون عضو هيئة تدريس بقسم تدريب المنازالت  الثانية  للعام الجامعي  

  2014-2003معاون عضو هيئة تدريس بقسم تدريب المنازالت  للفرقة الثالثة للعام الجامعي 

  2014-2003نازالت  للفرقة الرابعة  للعام الجامعي معاون عضو هيئة تدريس بقسم تدريب الم

  2018-2015عضو هيئة تدريس مادة الجودو للفرقة االولى للعام الجامعي 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 2002 البكالوريوس /الليسانس -1

 2008 الماجستير -2 مصر جامعه االسكندريه

 2015 الدكتوراه -3
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  2018-2015عضو هيئة تدريس مادة الجودو للفرقة الثالثة للعام الجامعي 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
 دورة التدريب االساسية لنقابة المهن الرياضية 

2001 
 

 نقابة المهن الرياضية 

 نقابة المهن الرياضية 2001 دورة االدارة الرياضية االساسية لنقابة المهن الرياضية   .2

 االتحاد المصرى للجودو 2005 دورة ثقل مدربي الجودو بمنطقة االسكندرية   .3

 اليابان  -الكودوكان 2008 2008 باليابان الكودوكان عضوية  .4

 اليابان-الكودوكان 2008 2008 بالكودوكان الصيفية التدريبية الدورة  .5

6.  
 بالكودوكان االولى المرتبة من االسود الحزام

 2008 باليابان
 اليابان-الكودوكان 2008

7.  
 باليابان بالكودوكان الثانية المرتبة من االسود الحزام

2009 
 اليابان-الكودوكان 2009

 اليابان-الكودوكان 2009 2009 بالكودوكان الصيفية التدريبية الدورة  .8

 اليابان-الكودوكان 2010  2010 باليابان بالكودوكان الشتوية التدريبية الدورة  .9

10.  

دورة تخطيط التدريب الرياضى للمستويات العليا كلية 
 2012التربية الرياضية 

 

2013  
 كلية التربية الرياضية بنين 

 جامعة االسكندرية 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 

 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

) تاثير تطوير انواع القوة الخاصة على 
فعالية اداء بعض حركات الرمي باليدين 

 لناشئ الجودو(

2008 
كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 االسكندرية 

2.  
Special Course,Budo Specialization 

Program  
2010 

International Budo 
University JAPAN 

3.  

تأثيراستخدام بعض الجمل الحركية المركبة 

رانزوكو وازا (على  –)المهارات المركبة 

محددات النشاط الهجومى لالعبى رياضة 

 الجودو

2015 
كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 االسكندرية

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      
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 المؤلفات العلمية:  -7

 المشاريع : -8

 

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -9

  2018 -2003مدرب فريق كلية التربية الرياضية بنين للجودو   -

  2018 - 2003مدرب فريق جامعة االسكندرية للجودو   -

مدرب جودو بالمؤسسة العسكرية باالسكندرية و منتخب منطقة االسكندرية و تم تحقيق الميداليات  -
المختلفة على مستوى المنطقة و كذلك على مستوى المتنوعة و كذلك المراكز االولى للمراحل السنية 

الجمهورية وانضمام عدد كبير من الالعبين ضمن صفوف الفريق القومى و الحصول على ميداليات مختلفة 
 2008-2002خالل الفترة من 

  2008 – 2004مخطط احمال لفرق الجودو للمؤسسات العسكرية بهيئة تدريب القوات المسلحة  -

 2008-2004انتقاء واخيار الالعبين لمشروع البطل االوليمبى بالمؤسسات العسكرية  عضو فى لجنة -

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      

5-      
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 محاضر جودو بنقابة المهن الرياضية و االتحاد المصرى للجودو العداد وصقل المدربين   -

 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10

 

   2018-2005المشاركة في تنطيم يوم نشاط القسم للعام الجامعي 

  2018-2005المشاركة في تنطيم  مؤتمر القسم للعام الجامعي 

 التطور ضوء فى الرياضية المواهب واعداد انتقاء استراتيجيات) السابع الدولى العلمى المؤتمر فى المشاركة

 الفترة فى للبنين الرياضية التربية كلية نظمته والذى(  المعلوماتية والثورة التكنولوجى

 30/10:1/11/2002من

 الرياضية التربية كلية نظمته والذى(  والرياضة البدنية التربية لعلوم) الثامن الدولى العلمى المؤتمر فى مشاركة

 .2004/  10/  7 وحتى 2004/ 10/  15 من الفترة فى للبنين

 والتعبياار والرياضااة والتااروي  البدنيااة والتربيااة للصااحة الاادولى للمجلااس الرابااع االقليمااى المااؤتمر فااى مشاااركة
  /10/  17 وحتى 2008/ 10/  15 من الفترة فى االوسط الشرق لمنطقة الحركى

 

 اللغات :

 اللغه االنجليزيه -1

 اليابانية  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


