
 
 

1 
 

 

CV 

 

 :بيانات عامة -1

 منتصر إبراهيم طرفه االسم:

 أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضيةالوظيفة الحالية: 

 1/11/1952تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 01000483365رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة يةالجامعة / المؤسسة التعليم سنة االلتحاق بها الوظيفة

  معيد

  

  مدرس مساعد

  مدرس دكتور

  أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

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

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

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

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

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

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

  البكالوريوس /الليسانس -1

  الماجستير -2  

  الدكتوراه -3
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 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

دراسة بعض انحناءات العمود الفقري 
لسباحي الطرق المختلفة المشاركين 

في بطولة الجمهورية للشركات 
 باإلسكندرية .

  

2.  
ام الموسيقى على سرعة أثر أستخد

 العودة للحالة الطبيعية للسباحين .
  

3.  

دراسة مقارنة لزوايا انحناءات العمود 
الفقري للسباحين وبعض العبي 
 المنازالت واأللعاب المختلفة .

  

4.  

استخدام إيقاع الموسيقى في إصالح 
بعض أخطاء ضربات الرجلين في 
سباحة الزحف على البطن لدى 

غين .المبتدئين البال  

  

5.  

تأثير بعض تدريبات العينة الالهوائية 
على بعض المتغيرات الكينماتيكية 

 لسباحي المستوى العالي .
  

6.  

مقارنة أثر ممارسة بعض االنشطة 
الرياضية على المدى الحركى 
 لمفصلى المرفقين والركبتين .

  

7.  

تأثير سباحة المسافات الطويلة 
بزعانف المونو على بعض االنحنائين 

لظهرى والقطنى بالعمود الفقرى ا
 ودرجة مرونته .
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 

8.  

تأثير شبكة الشكل الجانبى لسباحى 
زعانف المونو المصريين كأحد 

 المعايير النتقاء الناشئين .
  

9.  

أثر أستخدام برنامج تأهيلى مائى 
مقترح فى تأهيل مصابى االربطة 

 القطنية .
  

10.  

المدى الحركى لمفصلى المرفقين 
والركبتين لدى سباحى الزعانف 

 والعبى التجديف .
  

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 النشرسنة  الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  

 

         الرياضاااااااااااااااااااااااات المائياااااااااااااااااااااااة 
 التجديف( –) السباحة 

 

  

2-      

3-      

4-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 الدكتوراه ( . –االشراف العلمى على بعض رسائل ) الماجستير  •

 نادى سموحة .تدريب السباحة ب •

 رئيس لجنة السباحة بنادى اليخت المصرى سابقًا . •

 عضو منطقة اإلسكندرية للشراع واالنزالق على الماء سابقًا . •

 عضو منطقة اإلسكندرية للتجديف سابقًا . •

 عضو االتحاد العربي للشراع واالنزالق على الماء سابقًا . •

 رائد اللجنة الفنية للنشاط الطالبي بالكلية .  •

 شتراك فى الندوات العلمية الخاصة بالقسم والكليةاال •

 االشتراك ببحوث علمية فى المؤتمرات العلمية المختلفة . •

 قام بتأليف المذكرات العلمية لمادة السباحة لطالب الكلية . •

 يعمل كعضو بمجلس قسم تدريب الرياضات المائية . •

 يعمل باإلشراف على سير الدراسة بالكلية . •

 عمال االمتحانات .االشتراك في أ •

 العمل بكلية المعلمين بالرياض سابقًا ) المملكة العربية السعودية ( .  •

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

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

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

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

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

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

 


