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 :بيانات عامة -1

 أشرف عدلى إبراهيم بخيت االسم:

 جامعة اإلسكندرية . –أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنين الوظيفة الحالية: 

 6/11/1958تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية:

 العنوان: 

 رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

   , Ashraf_ AlAdli @ sea . edu .ag                       لكتروني:االالبريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها ةالوظيف

 جامعة الزقازيق 9/11/1981 معيد

 مصر

 جامعة حلوان 26/8/1987 مدرس مساعد

 جامعة االسكندرية 1993 /28/12 مدرس دكتور

 جامعة االسكندرية 25/1/2000 أستاذ مساعد

 جامعة االسكندرية 27/3/2006 أستاذ

 

 :ريسيةاألنشطة التد -4

1- -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

  البكالوريوس /الليسانس -1

  الماجستير -2  

  الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
حاصل على دراسات صقل مدربي السباحة من منطقة 
 اإلسكندرية للسباحة التابعة لالتحاد المصري للسباحة .

1986 
 

 

2.  

حاصل على دراسات تحكيم سباحة من منطقة 
اإلسكندرية للسباحة التابعة لالتحاد المصري للسباحة 

ومعتمد ومعلم سباحة بنادي سموحة الرياضي 
 باإلسكندرية خالل المواسم التدريبية من.

1980  /1989  

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحاث الدولية والمحلية المنشورة بحثى الماجستير والدكتوراه واأل

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

دراسة مقارنة بين بعض البارامترات 
الكينمانيكية والبدنية للسباحين ذوى 

 المستويات المختلفة  .

1/11/1994    

2.  

تأثير برنامج مقترح للتدريبات التوافقية خالل 
تعليم سباحة الزحف على مستوى التعلم 

المتغيرات البدنية ومستوى القلق نمو وبعض 
 السباحة.

1/1/1997  

3.  
التحليل العاملى لبعض الخصائص 
 االنثرومترية للسباحات الناشئات.

11/1/1998  

4.  

ديناميكية بعض مؤشرات العمل البدني 
والحركي لسباحي المسافات القصيرة كموجة 

 لعملية التدريب.

1/3/1998    

5.  

ض المؤشرات دراسة أمكانية استخدام بع
الفسيولوجية للداللة على مستوى االنجاز 

متر زحف على البطن  100الرقمي لسباحة 
 سنة.  13للناشئين تحت 

  1999يناير1

    2000 /21/2دراسة مقارنة لتأثير مقطوعات تدريبية مختلفة   .6
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

على بعض المتغيرات الكينماتيكية والوظيفية 
 والبدنية الخاصة بالسباحين الناشئين.

7.  
بناء استمارة لتقييم األداء المهاري لسباحة 

 الزحف على الظهر  .
1/11/ 2002    

8.  

مقارنة لتأثير ممارسة السباحة والجري على 
 14:  12النحو الجسمي لألطفال من مرحلة 

سنة )العدد السابع مجلة جامعة قناة 
 السويس(  .

2003    

9.  

دراسة مقارنة لمقاومة االحتكاك التي يلقاها 
باحين والسباحات الناشئين أثناء الحركة الس

 في الماء  .

4/12/ 2004  

10.  

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينماتيكية 
والقياسات الجسمية والبدنية ومدى مياهمتها 

 في طرق البدء في سباحة المنافسات .
2005  

 المرحلة رسالةعنوان ال اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  
محمد حسن محمد 

 على

" أثر استخدام تدريبات التحرك بالدفع في الماء على 
 مستوى االنجاز الرقمي للسباحين الناشئين " .

  ماجستير

2.  
كامران كريم حمه 

 صالح

" دراسة بعض المعوقات التي تواجه ارتقاء السباحة في 
 إقليم كردستان "

  ماجستير

3.  

" تأثير استخدام التغذية المرتدة على تعلم سباحة الزحف  عمر حسين هوشيار
على البطن لدى طالب كلية التربية الرياضية جامعة 

 السلمانية " 

  ماجستير

4.  

عز اإلسالم زكريا 
 عبد الفتاح

" أثر استخدام التدريب المتقاطع على تنمية التحمل 
ره لسباحي المسافات المتوسطة والطويلة الناشئين وأث

 على االنجاز الرقمي للسباحين الناشين "

  ماجستير

5.  
" دراسة تحليلية لمراحل الموسم التدريبي لالعبي  أمل على محمد عزت

 التجديف وعالقتها باإلصابات الرياضية "
  ماجستير

6.  
ماهر مصطفى محمد 

 شاهيناكى

" تأثير تعليم السباحة على بعض السمات الصحية 
 واالجتماعية لدى ذوى االحتياجات العضلية الخاصة " .

 الدكتوراه  
 

7.  
حسين على عبد 

 السالم

" مقارنة تأثير بعض أساليب تنمية القوة العضلية 
 الخاصة على مستوى االنجاز لالعبي التجديف " .

 الدكتوراه  
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 األشراف على مقررات التربية العملية لطالب مرحلة البكالوريوس . .1

 واللجان المنبثقة من مجلس الكلية . –الدراسات العليا  –عضو مجالس الكلية  .2

 لندوات والمؤتمرات الخاصة بالقسم والكلية التي عقدت خالل عمل الكلية. االشتراك في معظم ا .3

8.  
أشرف محمد سيد 

 نزين الدي

" دراسة لالرتقاء بالمتطلبات األساسية الخاصة بفرد 
 اإلنقاذ في جمهورية مصر العربية " .

 الدكتوراه  
 

9.  

عالء الدين خميس 
 سليمان

" استخدام تدريبات داخل الوسط المائي خالل مرحلة 
اإلعداد العام لالرتقاء ببعض الصفات البدنية وأثرها على 

 ن .االنجاز الرقمي للسباحين الناشئي

 الدكتوراه  

 

10.  
" استخدام تقنية الشبكة العصبية االصطناعية النتقاء  مها راسم خضر

 السباحين الموهوبين "

 الدكتوراه  
 

11.  

جمال سوندى يخلف 
 سندي

" تأثير برنامج تدريبي مقترح على تنمية بعض الصفات 
البدنية المهارية لالعبي منتخب الجماهيرية الليبية لكرة 

 الماء "

 راه  الدكتو 

 

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  
 

 –علوم الرياضات المائية " السباحة 
 كرة الماء "  . –اإلنقاذ 

 2008 

   2010  األسس العلمية لسباحة وكرة الماء  .   -2

   2014  برامج (  . –تدريس  –السباحة ) تعليم    -3

4-      
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 االشتراك في أعمال الكنتروالت واختبارات القدرات الخاصة بطالب الكلية الجدد . .4

 . 1983/1989مدرب ومعلم سباحة بنادي البنك االهلى المصري باإلسكندرية خالل الموسم  .5

 . 1994 /1993سبورتنج فى الموسم التدريبي من مدرب سباحة بنادي إسكندرية الرياضي  .6

 . 1996/  1995مدير فني لفريق السباحة بنادي االولمبي المصري باإلسكندرية الموسم التدريبي  .7

 . 1999/2000عمل مدير فني بنادي البنك االهلى المصري باإلسكندرية الموسم التدريبي  .8

ابعة لنقابة المهن الرياضية باإلسكندرية في الفترة ما قام بتدريس محاضرات سباحة في الدورة األساسية الت .9
 . 11/5/1998إلى  11/3/1998بين 

مدير فني لبراعم السباحة ومشرف عام لمدارس السباحة الصيفية والشتوية بنادي سموحة الرياضي  .10
 . 1998/1999باإلسكندرية 

اء خالل الموسم التدريبي مدير فني لنادي االهلى المصري باإلسكندرية لفرق السباحة والعاب الم .11
2006/2008 . 

 . 2010مدير فني للنادي االولمبي للفريق السباحة عام  .12

 االنتدابات لبعض الجامعات األخرى لتدريس مادة السباحة . .13

 االشتراك في لجان امتحان التأهيلي والدراسات بالكلية . .14

 األخرى .  االنتداب في لجان التأهيلي واالمتحانات في بعض الجامعات المصرية  .15

االشتراك في لجان تشكيل وواضعي المحتوى العلمي للمواد الدراسية الخاصة بالسباحة والرياضات المائية  .16
 بالقسم .

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

1- -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 اللغات : -12
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2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 
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5- ------------------------------------------------------------------- 

 


