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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 عادل محمد سيد زين الدين االسم:

 أستاذ دكتور بقسم تدريب الرياضات المائية : الوظيفة الحالية: 

   29/8/1952تاريخ الميالد: 

 متزوج ويعولالحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 0100006613رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 20/11/1974 معيد

  

 19/10/1978 مدرس مساعد

 26/10/1986 مدرس دكتور

 24/6/2003 أستاذ مساعد

 23/9/2008 أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

يعمل بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنين من تاريخ تعينه معيدا حتى فى تدريس  -1
 .مادة السباحة 

 . وحتى االن 2008ريس الغوص لطالب التخصص منذ عام تد -2

  سنوات 6 لمدة السعودية العربية بالمملكة العزيز عبد المللك جامعة التربية كلية فى التالية المواد بتدريس قام -3

 . ( السباحة – القدم كرة – الطائرة الكرة – الرياضى التربوى النفس علم – السالح) 

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.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 ه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة بحثى الماجستير والدكتورا

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  
) تأثير أستخدام التنبية الكهربى مما  

 السباحين الناشئين للمنافسات (  تهيئة
 )يناير ( 1987

المؤتمر العلمي األول لكلية 
 التربية الرياضية للبنات بالقاهرة

2.  

 ) تأثير اداء بعض تمرينات االطالة  
قبل المنافسات على قوة العضالت 

 ة للرجلين لسباحى الصدر الناشئين( الماد

 1987يناير 
المؤتمر العلمى لكلية التربية 

 الرياضية بجامعة المنيا

3.  

) تأثير اداء سباحة الزحف الكاملة  
بالمقارنة بضربات الرجلين فقط على 
بعض االستجابات الفسيولوجية لدى 

 للسباحين (  احل السنية المختلفةالمر 

  2004ابريل 

كلية  –المؤتمر العلمى الدولى 
التربية الرياضية للبنين جامعة 

 الزقازيق

4.  

) العالقة بين أنواع المقاومات  
رية فى سباحة والمتغيرات الكينمانثروبومت

 الزحف على البطن ( 
 2004أكتوبر 

المؤتمر العلمى الدولى الثامن 
لعلوم التربية البدنية والرياضة 

جامعة  –كلية التربية الرياضية 
 االسكندرية

5.  

) تأثير برنامج تدريبات بلومترك مركب 
لتطوير البدء من المكعب للسباحين 

 الناشئين (

 2006نوفمبر 

المؤتمر العلمى التاسع لعلوم 
التربية البدنية والرياضية كلية 

 –التربية الرياضية للبنين 
 جامعة االسكندرية

 

 

 

 



 
 

3 
 

6.  

التنبيه الكهربائى فى تأثير أستخدام 
 1987 تهئية السباحين الناشئين للمنافسات.

المؤتمر العلمى االول لكلية 
التربية الرياضية للبنات بالقاهرة 

 المجلد الثالث

7.  

تأثير أداء بعض تمرينات االطالة قبل 
المنافسات على قوة العضالت المادة 
 للرجلين لسباحى الصدر الناشئين .  

1987 
مى لكلية التربية المؤتمر العل

 الرياضية بجامعة المنيا

8.  

تأثير قوة الدفع بالرجلين على مستوى 
أداء بعض الغطسات من سلم الغطس 
 الثابت لدى العبى الغطس الناشئين .

1991 
كلية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

التربية الرياضية للبنين 
 باالسكندرية العدد الثانى عشر

9.  

باحة أثر االصالح الفورى الخطاء س
الظهر الخطاء سباحة الظهر فى 
 تحسين االداء الفنى وزمنه للمبتدئين

 
كلية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

التربية الرياضية للبنين 
 باالسكندرية العدد الثالث عشر

10.  

Usinys types of force – 
platforms for Measuring 
relys  Exchange time in 

swimming 

 
البدنية  المجلة العلمية للتربية

والرياضية بكلية التربية الرياضية 
 للبنين بالقاهرة .

11.  

أثر تطوير بعض القدرات التوافقية 
الخاصة بالسباحة على االداء الفنى 
والمستوى الرقمى لسباحى المسافات 

 القصيرة الناشئين.

 1999مايو 
المجلة العلمية المتخصصة 

كلية التربية  –للتربية الرياضية 
 جامعة اسيوط -

12.  

دراسة تحليلية للقدرات الحس حركية 
 2002يناير  لالطفال ممارس السباحة

 –مجلة بحوث التربية الرياضية 
 –كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة الزقازيق

13.  

تحليل التمايز لبعض المتغيرات 
الفسيولوجية لدى كل من سباحى 
 المسافات القصيرة وسباحى الزعانف 

 2002ابريل 
 –مجلة نظريات وتطبيقات 

 كلية التربية الرياضية
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 :ستير والدكتوراهعلى رسائل الماج العلمىاألشراف  -7

14.  

 الكاملة الزحف سباحة أداء تأثير -
 على فقط الرجلين بضربات بالمقارنة

 لدى الفسيولوجية االستجابات بعض
للسباحين المختلفة السنية المراحل  

 2004 ابريل

 الدولى العلمى المؤتمر مجلد
 التربية كلية – االول

 امعةج للبنين الرياضية
 الزقازيق

15.  

 المقاومات أنواع بين العالقة
 سباحة فى الكنانثروبومترية والمتغيرات

البطن على الزحف  2004 أكتوبر  

 الدولى العلمى المؤتمر مجلد
 البدنية التربية لعلوم الثامن

 التربية كلية – والرياضة
 جامعة للبنين الرياضية

 االسكندرية

16.  

 كبمر  بلومترك تدريبات برنامج تأثير
 للسباحين المكعب من البدء لتطوير

  الناشئين
 

 2006 نوفمبر 

 التاسع العلمى المؤتمر مجلد
 والرياضة البدنية التربية لعلوم
 الرياضية التربية كلية –

 االسكندرية جامعة – للبنين

17.  

 الحركى االحساس قدرات خصائص
 فى السرعة بمعدل وعالقتها للسباحين

الزعانف سباحة  
 2007 أكتوبر

 – وتطبيقات نظريات مجلة
  للبنين الرياضية التربية كلية

 االسكندرية جامعة

18.  

 التركيبية المكونات فى التمايز تحليل
 سباحى بين الجسمية والقياسات

الزعانف وسباحى القصيرة المسافات  

 2008 يناير
 للتربية المنوفية جامعة مجلة

 والرياضية البدنية

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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  العلمية: المؤلفات -8

 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  
 

 –الرياضات المائية ) السباحة 
 التجديف( مهارات وقانون

 2005 

2-  

 
التدريب العقلى فى المجال 

 الرياضى
  

3-      

4-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

قام بالسفر اللمانيا لمدة عامين أثناء اعداد رسالة الدكتوراه طبقًا لنظام القنوات العلمية لجمع المادة  •
 العلمية .

 جامعة االسكندرية . –لقى دورات فى الكمبيوتر فى كلية الهندسة قام نتيجة لترشيحه من الكلية بت •

 يتم أنتدابه إلى قسم التربية العملية منذ حصوله على الماجستير حتى االن . •

 قام باالشراف على الريادة الطالبية بالكلية . •

 يقوم بتدريب فريق السباحة بالكلية لسنوات متتالية . •

 الدفاع الجوى .قام بتدريبة فريق السباحة لكلية  •

 االشتراك ببحوث علمية فى المؤتمرات العلمية المختلفة . •

 قام بتأليف المذكرات العلمية لمادة السباحة لطالب الكلية . •

 يعمل كعضو بمجلس قسم تدريب الرياضات المائية . •

 يعمل باالشراف على سير الدراسة بالكلية . •

  1990حتى عام  1976نذ عام قام باالشراف على نشاط االنقاذ بشاطئ المعمورة م •

 . 1991حتى  1990قام باالشراف على أفراد االنقاذ بقرى مراقية ، ماربيال ، منذ عام  •

وحتى االن .  1991قام باالشراف على نشاط الرياضات البحرية بمركز مارينا العلمين منذ عام  •
مائية المختلفة من حيث أسس نادى الرياضات البحرية بمارينا بما فيه من أنشطة الرياضات ال

 اليخوت ، والشراع ، والقوارب ذو المحركات والجيب سكى واالنزالق على الماء بأنواعه المختلفة .

( بعدد من الفنادق الموجودة   Health Clubقام باالشراف على عدد من االندية الصحية )  •
 باالسكندرية مثل فندق هيلتون برج العرب لمدة ثالث سنوات .

 إعتماد المعامل. / ختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليماألنشطة الم -11

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

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

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

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

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

6- -------------------------------------------------------------------- 
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 اللغات : -12

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

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

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

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

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

 


