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 :بيانات عامة •

 اشرف عبد العال  الزهرى المراغى  االسم:

 استاذ دكتور ورئيس قسم التمرينات والجمباز الوظيفة الحالية: 

 19/1/1963تاريخ الميالد: 

 متزوج الحالة االجتماعية: 

 متفرع من زكى رجب سموحه االسكندرية  287برج  فينسيا  11العنوان: 

 1227392415رقم الموبايل: 

       26301190201919: الرقم القومى

                                   ashraf abdelaal191@gamil.comااللكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: •

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي •

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

  1987 معيد

 ج م ع االسكندرية

 1992 مساعدمدرس 

 1999 مدرس دكتور

 2004 استاذ مساعد

 2014 استاذ

 

 :األنشطة التدريسية •

 التمرينات والعروض الرياضية نظام االئحة القديمة الفرقة االولى -1

 الثانية  الفرقة القديمة االئحة نظام الرياضية والعروض التمرينات -2

 الثالثة الفرقة القديمة االئحة نظام الرياضية والعروض التمرينات -3

 الرابعة  الفرقة القديمة االئحة نظام الرياضية والعروض التمرينات -4

 االولى الفرقة القديمة االئحة نظام الجمباز -5

  الثانية الفرقة القديمة االئحة نظامالجمباز  -6

 الثالثة الفرقة القديمة االئحة نظام    جمبازال -7

 االولى الفرقة (1) الرياضية والعروض التمرينات لا  -8

  الثانية الفرقة (2) الرياضية والعروض التمرينات -9

 الثالثة الفرقة (3) الرياضية والعروض التمرينات -10

 الدولة المؤسسة التعليميةالجامعة /  السنه الدرجة العلمية

 1985 البكالوريوس  -1

 1992 الماجستير -2 ج م ع االسكندرية

 1999 الدكتوراه -3
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  الصف الرابع تدريب الناشئين الجمباز- -11

 الصف الرابعنظريات وطرق التدريب  -12

  الصف الرابعاالعداد البنى للجمباز -13     

 

 

 

 

 الدورات التدريبية: 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1 
لقيادة الحاسب  ICTحاصل علي شهادة 

 االلي 
17-27/2/2007 

وزارة التعليم العالي بجامعة 
 االسكندرية

2 

 سلوكيات دورة على الحصول

 Ethical Conduct and.المهنة

Code of Ethics 

 
هيئة مركز تنمية قدرات اعضاء 

 التدريس .جامعة االسكندرية

3 

 الساعات نظام دورة على الحصول

 The Credit Hour.المعتمدة

System 

 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

4 

 العرض مهارات دورة على الحصول

 Effective Presentation الفعال

kills 

 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

5 

 مهنة أخالقيات دورة على الحصول

 Code of  التدريس هيئة عضو

Ethics 

 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

6 

 إستخدام دورة على الحصول 

 Using التدريس فى التكنولوجيا

Technology in Teaching  

 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

7 

 المراجع إدارة نظم دورة على الحصول

 References.العلمية البحثية

Management System 

 
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

8 

 القوانين واللوائح الجامعية 
 University Laws and 

Regulations 

 2017ديسمبر  6-7
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

9 

 إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار 

Innovative Problem-Solving and 

Decision-Making 

13-14 

 2017ديسمبر

اعضاء هيئة مركز تنمية قدرات 

 التدريس .جامعة االسكندرية

10 
 تنمية مهارات القيادة التنفيذية 

Executive Leadership Development  

17-18 

 2017ديسمبر

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

 القيادة والتفكير االستراتيجى  11
18-19 

 2017ديسمبر

هيئة مركز تنمية قدرات اعضاء 

 التدريس .جامعة االسكندرية
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12 

 University Financiaالجوانب المالية بالجامعة 

 

 Aspects 

 2017ديسمبر 27
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس .جامعة االسكندرية

 اللجنة األوليمبية المصرية 1985 بتقدير جيد جداللجمباز الفنى  شهادة تدريب 13

 حاصل علي دراسات التدريب المقدمة  14
إلي  7/12/1988

 اإلتحاد المصري للجمباز .18/12/88

15 

 10/12/1985 حاصل علي دراسات التدريب في الترامبولين 
- 

14/12/1985. 
 اإلتحاد المصري للجمباز

16 
تم ترشيحي ضمن بعثته إلي إيطاليا لحضور 

 المعسكر التدريبي 

22/6/1988 
 اإلتحاد المصري للجمباز .1/7/1988إلي 

17 
مقيد بمطقة اإلسكندرية للجمباز ضمن 

 محكمي المنطقة سنة 
 اإلتحاد المصري للجمباز حتى االن1986

18 

حاصل علي دراسات التدريب الدولية التي 
بالمركز األوليمبي بالمعادي في الفترة أقيمت 

 من.

إلي  2/9/1993
8/9/1993 

 اإلتحاد المصري للجمباز

19 

تدريب في الجمباز حصلت علي دراسات ل
 الفني 

8/10/1995 
إلي 

11/10/1995. 
 اإلتحاد المصري للجمباز

20 

قمت بإلقاء المحاضرات للدراسات األساسية 
 للمدربين 

المدة من 
إلي  3/9/1994

28/12/1994 

أقامتها نقابة المهن 
 الرياضية باإلسكندرية.

21 
 26/6/98من  حاصل علي دورة القيادات الطالبي 

 .1/7/98إلي 
بمعهد إعداد القادة حلوان 

 القاهرة 

22 
.نوفمبر 26-25 حاصل علي دورة إصابات المالعب من 

1999 

نادي سموحة الرياضي 
 اإلسكندرية

23 

 10،8إجتياز الدراسات التدريبية للمستوي 
 سنوات في الجمباز الفني للرجال من 

23/5/2001 
إلي 

26/5/2001. 
 اإلتحاد المصري للجمباز

 للجمباز االتحاد الدولي 2010حاصلللللللللراسالللللللللةاالدوايلللللللللا اال دو  للللللللل االد ل للللللللل ا 24



 
 

4 
 

 لا وام  ل نا)لفرا ن(

 

25 
حاصل علي الدراسات التدربية الدولية 

 االتحاد الدولي للجمباز 2010 (تو للترامبولين )لفل

26 

 تقديرا التقدير شهادة على حاصل

 2009  من الجمباز بطوالت فى المتميز للمجهود

 المؤسسة نادى

 التدريب وهيئة الرياضية

 المسلحة للقوات

27 

 لجمباز التدريبية الدوره فى شارك

 ابريل 24-22  بالقاهرة من الفترة خالل االيروبك

 بالمركز 2016

_  االوليمبى

 بالمعادى

 الدولى التحاد اشراف تحت

 االتحاد مع بالتعاون للجمباز

 بحضور للجمباز المصرى

 جانيسن ميراى/ السيدة

 لجمباز الفنية اللجنة رئيسة

 الدولى باالتحادااليروبيك 

 

 

 

 األنشطة البحثية: •

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 ط  واالق ةاالخاص الاعضال االمثن  ا:  لماجستيرا
أثوهاالمفصاىاالفخذ نالاشقا  االخاف  اساىاال د نا ا

 ساىاالد وةاالخاف  االه ائ  ."

13  /6  /
1992 

جامعة 

 االسكندرية

2.  
 صم مانم ذجاإسداداخاصاالك ياباالمهاوا ا:  الدكتوراه

 األياي  الجم ازاالم  دئ ن

31  /3 
/ 1999 

3.  

ال أث وا اال دو    االي خداماال وام  ل نافىا عا ماالشقا  ااألمام  ا
مي  ىاأداءاطالباالفوق االثان  ا كا  اساىاال د نافىا حي نا

 ال و   االو اض  الا ن ن

ن فم وا
2001 

مجا ا جامع ا
 أي  ط

4.  

أثوااي خداما عضاأيال باالعمراالعضاىال نم  االق ةاالمم زةا
 اليوس اساىاد نام ك  انم ا عضاالخصائصاال دن  ا امي  ىا

 حصاناالقفز.األداءاالمهاوىالاشقا  ااألمام  اساىاال د ناساىا

أك   وا
 ما2002

 جامعة االسكندرية

5.  
أثوامماوي او اض االجم ازاساىاد نام ك  انم ا عضاأشكارا

 ين ا .ا10ا–ا6الق ةاالعضا  اخالراالموحا االين  ا

ف وا وا
 ما2003

 جامعة االسكندرية
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  •

6.  
 حد داالمي   ا االمع او  ال عضاالقدوا اال دن  ا االحسا

 الجم از.حوك  الناشئا

ما  ا
2003 

 جامع االزقاز ق

7.  
األهم  االني   ال عضاأشكاراالق ةا االقدوا اال  افق  ا االحسا

 حوك  الدىاالناشئ نافىاو اض االجم از

د يم وا
2003 

 جامع االمن ف  .

8.  
 ااال عاماساىايوس اإك يابا ا  قانامهاوةاچ أث وا كن ل 
 ين ا12ساىاحصاناالحاقا ح اا Bإش  كاى

نوفمبر 
2006 

 جامعة االسكندرية.

9.  
 أث واإي خداماال مو نا االز ج  ا أيا  ىاالمقا م ا االمياسدةا
 فىا عضاالم غ وا اال دن  االخاص ا إج او ا ا واسماالجم از.

/اا1/اا30
2008. 

 جامع االمن ف  

10.  

إك يابامهاوةاالدائوةاال اث وا اال دو    الاق ةا االمو ن اساىا
المنحن  الا ق فاساىاال د نا الق ض االمعك ي ا)ديا ك شنا

  االنسا(ساىاجهازاالعقا .

ا17ا–ا15
اك   وا
2008 

جامع ا
 االيكندو  

11.  

 ونامجامق وحال اه راانضغاطاا  اواالعضال االد اوةالمفصاىا
الك فا فاسا   اساىا عضاالم غ وا اال دن  ا مي  ىااالداءا

 المهاوىالناشئاالجم از

 نا وا
2009 

جامع ا
 االيكندو  

12.  

ال اث وا اال دو    الا مو نا االن س  افىا حي نامي  ىااداءامهاوةاالوشنا
(Russianاساىاجهازحصاناالحاقالناشئ ح ا)اين .ا13

Effects of specific exercises on pommel horse “Russian” skill 
performance level in elite junior gymnasts   

-march 
2013 

Alexandriaا
University 

13.  

ااالمام  ايايا اساىالاوجا نااالنفجاو  االق ةال نم  اال ا  م وىاال دو با اث و
اكاما الف امعامي ق م اامام  اه ائ  اد وهاثمامي ق م اامام  اه ائ  ا د وهاالم   س 

ا.االط لىاالمح واح ر

Effect of plyometric exercises on developing Legs explosive 

powers on  front acrobatic routin for floor exercises(front 

handspring followed by front full twist then full twist with turn 

around long axisا(اا

-march 
2013 

Alexandriaا
University 

  ا  .14

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.  

 الرياضية التمرينات أشكال بعض إستخدام دراسة : دار المقصود عبد دسوقي محمد-

 الصف لتالميذ البدنية المتغيرات بعض الزوجيعلي
 .اإلعدادي األول

 30/12/2003 الماجستير
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  العلمية: المؤلفات •

2.  
  لرفع الخاصة التوافقية القدرات بعض تطوير أثر سليمان نبيه محمود نسرين

 لناشئات التوازن عارضة علي الفني األداء مستوي
 .سنوات 8تحت الجمباز

 30/3/2004 الماجستير

3.  
تأثير إستخدام بعض أساليب تنمية التوازن علي  أبوالوفا عبدهللا محمد حمد

تحسين مستوي أداء  بعض مهارات الجمباز لتالميذ 
 الصف األول اإلعدادي

 25/9/2001 الماجستير

4.  

  ديناميكية تطوير علي الجمباز رياضة ممارسة أثر     الشاذلي محمد هاشم ماجد
  علي الحركية الحس وقدرات البدنية الصفات بعض

    بالمرحلة الرياضية المدرسالعسكرية تالميذ
 .سنوات 10-6 من اإلبتدائية

 17/9/2013 لماجستيرا

5.  

 األجهزة بإستخدام النوعية التدريبات فاعلية برغوث السيد محمد أحمد
 الدائرية المرجحة مهارة مستوى لرفع  المساعدة

 العقلة جهاز علي اليدين علي للوقوف اماما فتحا
 (اندو)

  لماجستيرا

6 

 

 اداء لتحسين النوعية التمرينات استخدام تاثير     يوسف الغني عبد احمد محمد
 لناشئي الغراب عش جهاز علي الدائرية التلويحات

 الجمباز
 27/12/2002 لماجستيرا

7 

  لدي القصبية الحدبة إصابة ألسباب تحليلية دراسة الصوابر صدعان محمد سعد  .
  الوقاية طرق و الرياضية األنشطة لبعض ناشئي
  الرياضية التربية كلية -الكويت دولة  في منها

 والصحة الحيوية   العلوم  قسم للبنين
 .2009الرياضية

 28/7/2009 لماجستيرا

8 
 الفني الجمباز في الناشئين تغذية معلومات تقويم.:          نصر ماجد احمد ماهر

 الدكتوراه   االسكندرية محافظة مدربي لدي
30/11/2

011 

 
دراسة مقارنة للتأثيرات التدريبية بإستخدام بعض  شويقة إبراهيم محمد أحمد

 الدكتوراه .النموأجهزة وأدوات التمرينات والجمباز علي 
22/2/20

05 

 
 والحركي البدني المهاري لالعداد برامج تطوير        الفاندي  يبشير عل امل

 الدكتوراه الليبية  للجمهيرية الجمباز لالعبات الحضانة ألطفال
26/4/20

07 

 

 علي الترامبولين بإستخدام تدريبي برنامج تأثير الحاوي محمد كامل وائل
 الفني األداء لتحسين الكينيماتيكية التغيرات بعض

 بشقلبة المسبوقة المكورة الهوائيةالخلفية للدورة
 األرضية الحركات جهاز علي لفة ربع مع جانبية

 الدكتوراه
31/1/20

10 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 اعداد  -1

 اشرف عبد العال
 1996  اال رمذكوةاجم ازالاصفا

 اعداد  -2

 العال عبد اشرف
.امذكوةاجم ازالاصفا2

 الثانى

 1997 

 اعداد  -3

 العال عبد اشرف
.امذكوةاجم ازالاصفا3

 الثالث

 1995 

 اعداد  -4

 العال عبد اشرف
.امذكوةاجم ازالاصفا4

 الثانى

 1997 
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 المشاريع : •

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع المشروععنوان  قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : •

 .1991 إلي 1987 من  الرياضية التربية كلية:    معيد-1 

 .1997 إلي 1991 من  الرياضية التربية كلية:   مساعد مدرس-2

 .اآلن حتي 1997 من  الرياضية التربية كلية:   دكتور مدرس-3

 .اآلن حتي 2004 من  الرياضية التربية كلية: دكتو          مساعد أستاذ-4

 .اآلن حتي 1998 من  الزقازيق الرياضية التربية كلية:              منتدب مدرس-5

 .1995 إلي 1991 من  بدمياط النوعية التربية كلية:   منتدب مدرس-6

 . اآلن حتي 2001 من فنيا مديرا   و 2001 إلي 1985 باألسكندرية سموحة نادي:                 جمباز مدرب-7

 . 1995االسكندريةعام بجامعة التدريس هيئة أعضاء بنادي:                 جمباز مدرب-8

 .85/68للجمبازعام الجمهورية بطولة في االسكندرية شرق والتعليم التربيه بمديرية. :              جمباز مدرب -9

 .والرياضة الشباب لجهاز والتابع رياضيا الموهبين بمشروع:                جمباز مدرب -10

 .7/2001 إلي 1995 من الرياضية العسكرية المدرسة:          فني مدير -11

 2010-2001 من الرياضى سموحه نادى:              فنى مدير -12

 .اآلن حتي و 1985 من األسكندرية منطقة:  أولي درجة جمباز حكم -13

 .1996 إلي 1994 من للجمباز األسكندرية منطقة:  الجمباز تدريب في حاضر -14

 . 1999. 1998 من باألسكندرية كليةالتربيةالرياضبة:   والجمباز التمرينات سرقسم مين -15أ

 .1995  لعام  السنوى السفير الستفتاء االسكندرية بمنطقة مدرب كاحسن أختيرت -16

 الفترة فى بتونس عشر االفريقيةالحادية استعداداللبطولة الفني للجمباز االتحادالمصرى لمركزتدريب مصر منتخب مدرب -17

 19/4/2012 -2012/ 17/3 من

    31-27من الفترة بتركيافى الدوليه البسفور بطولة في المشاركين رجال الفنى الجمباز للناشئين االسكندرية منتخب مدرب -18

/10/2011. 

 .بروسيا–تموسكو فيرونين ميخائيل كأس ببطولة المصري الفني للجمباز القومي منتخب مدرب -19

  للجمباز المصرى باالتحاد للترامبولين الفنية اللجنة ضوع -20

 . 21 2 مارس28-18تاريخ من بالجزائر 13ال االفريقية البطولة فى المشاركة للجمباز القومية عضوالبعثة -21

-27 الفترة  في بتركية الدولية البسفور بطولة في المشارك :القومي ومصر االسكندرية المنتخب مدرب -22

31/10/2011 

 

 31/10/2011-27 الفترة  في بتركية الدولية البسفور بطولة في المشارك:االسكندرية جامعة منتخب مدرب -23

 االن وحتى 2012 من الفترة فى الجامعات بطوالت جميع فى المشاركه االسكندرية بمنطقة المسابقات لجنة رئيس  -24

 واالجهزة العام والفردى الفرق فى االولى المراكز على وحاصل

 موسم للجمباز االسكندرية منطقة بطوالت تنظيم فى ساهم:   الرياضية التربية بكلية العاملين نادى  جهازالجمباز رئيس -25

2017 

 مشاركة في عروضا االفتتاح وختام الدورة األفريقية الخامسة لأللعاب. -26

 المسئول المنفذ واإلداري للعروض الرياضية بجامعة اإلسكندرية. -27

 2001حتي  1999مصمم العروض بالمدرسة العسكرية من  -28

 مركز مبارك األوليمبي.مصمم عرض اإلفتتاح و ختام الدورة الرمضانية الثانية ب -29

 .2007مصمم عرض اإلفتتاح للبطولة العربية الثالثة للجمباز الفني واإليقاعي ناشئي وناشئات مصر -30

 .2008شارك في تمصمم عرض أفتتاح البطولة األفريقية لكرة السلة للشباب -31

 ز االول وحصل علي المرك2007-2006مصمم العروض الرياضية )الجمباز العام( للبنين  -32
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مصمم العروض الرياضية )التمرينات الفنيه الحديثة( لكليات التربية الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية   -33

 وحصل علي المركز االول 2016-2017

 

 مصمم العروض الرياضية )التمرينات الفنيه الحديثة( لكليات التربية الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية .34

 وحصل علي المركز االول 2016-2017

 

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

 عضو لجنة توصيف المقررات بقسم تدريب التمرينات والجمباز  -1

 حضور جميع الندوات وورش العمل المنظمة من وحدة ضمان الجودة بالكلية  -2

 عضو بلجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة  -3

 عضو بلجنة المعامل واالجهزة  -4

 عضو فريق العمل بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية الرياضية  -5

 اللغات : •

 االنجليزية  -1

 


