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 :بيانات عامة -1

 إسالم أمني زكي عبد الوكيل االسم:

 أستاذ دكتورالوظيفة الحالية: 

 1973 /11 /22تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندريةالعنوان: 

 01028057105رقم الموبايل: 
      27311220201233 : القومىالرقم 

                                  hotmail.com2011islamamin@  / االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1997 معيد

 –كلية التربية الرياضية للبنين 

 امعة االسكندريةج -أبو قير
 مصر

 1998 مدرس مساعد

 2004 مدرس دكتور

  

  

 

 :: أوالً: مصر التدريسيةاألنشطة  -4

 والعروض الرياضية التمرينات والجمباز -1

 الجمباز والترامبولين :ثانياً: ألمانيا

 الجمباز والترامبولين  -2

 ثالثاُ: المملكة العربية السعودية

 الجمباز والتمرينات البدنية -3

 العروض الرياضية -4

 االصابات الرياضية واالسعافات األولية -5

 التعلم والتحكم الحركي -6

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

 االحتاد األملاني للجمباز الفني 2003 دبلوم تدريب اجلمباز  .1
 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

جامعة  –بو قير أ -كلية التربية الرياضية للبنين 1995 الليسانس/لوريوس البكا -1

 االسكندرية
 مصر

جامعة  –بو قير أ -كلية التربية الرياضية للبنين 1997 الماجستير -2

 االسكندرية

 مصر

  -Institut für Sport und Sportwissenschaft 2003 الدكتوراه -3

Karlsruhe Universität 

Germany 

Deutschland 

mailto:islamamin2011@hotmail.com
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2.  Doping in Sport 2005 

دولية )بالتعاون بني اإلحتاد 
 WADAالدويل ملكافحة املنشطات 

و قطاع الطب الرياضي بوزارة 
 الشباب، مصر(

3.  Football Medicine 2005 
دولية )بالتعاون بني اإلحتاد 
الدويل لكرة القدم، اإلحتاد 

 األفريقي لكرة القدم(

4.  ICDL 2006 مصر -منظمة اليونسكو 

 جامعة امللك سعود هـ 1432 التعليم اإللكرتوني  .5

 جامعة امللك سعود هـ 1430 بناء املقرر الدراسي  .6

 امللك سعودجامعة  هـ 1430 مهارات تقويم أداء الطالب  .7
 جامعة امللك سعود هـ 1430 استخدام السبورة الزكية  .8
9.  

Training course in Electronic Learning 
Management System 1431 جامعة امللك سعود هـ 

10.  Improving  your teaching through assessment 1431 جامعة امللك سعود هـ 
 جامعة امللك سعود هـ 1431 مهارات التدريس اجلامعي الفعال  .11
12.     
 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

تأثير تنمية التوافق  العلقلى العصقبى أللفقا  

                                     سققنوات ( علققى 8مققدارس الجمبققاز تحققت ) 

 مستوى االداء المهارى 
 

1998 
 –كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية

2.  

Entwicklung und Evaluation 

eines sporttherapeutischen 

Programms für Fibromyalgie- 

Patienten in der stationären 

Rehabilitation 

2003 

جامعة كارسل  –دولة ألمانيا 

 روهي

University of Karlsruhe- 

Germany 

3.  

Entwicklung und Evaluation eines 
Bewegungs- und 

Ganzkoerperkaeltetherapieprogramms fuer 
Fibromyalgie-Patienten 

“ Development and evaluation of a 
movement and cooling therapy for 

patients with fibromyalgy” 

 أملانيا 2006

4.  
تأثري برنامج مقرتح لتأهيل إصابة إلتواء مفصل 

 القدم املتكرره
 مصر 2006

 مصر 2008تقييم برنامج مترينات مقرتح لتأهيل وتر   .5
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 أكيلس بعد اجلراحة

6.  
تأثري برنامج مترينات تأهيلية علي حتسني عمل 

 مصر 2008 مفصل الفخذ الصناعي

7.  

بيوميكانيكي لعمل مفصلي الركبة و حتليل 
الكاحل يف بعض أمناط اهلبوط يف اجلمباز الفني 

 وعالقته مبستوي األداء املهاري
 الكويت 2008

8.  
تأثري برنامج تأهيلي على حتسني عمل مفصل 

 مصر 2010 الكتف بعد اخللع املتكرر

9.  
تأثري برنامج تدريبات هوائية مائية على حتسني 

 مصر 2012 والنفسية ملرضي السكرياحلالة الوظيفية 

10.  
Effects of Specific Strength Training on 

Neck Range of Motion, Strength and Pain 
in Chronic Neck Pain Patients 

 مصر 2013

11.  

Effects of Suggested Specific Exercise 
Program On Pain and Active Range of 

Motion in Patients with Nonspecific Low 
Back Pain. 

 مصر 2015

12.  
برنامج مقرتح لتحسني احلالة الوظيفية ملفصل 

 مصر 2016 الركبة بعد جراحة الرباط الصليبي األمامي

13.  

تأثري اسلوب اطالة على بعض عناصر اللياقة 
البدنية والوقاية من بعض اصابات الطرف 

 السفلي لالعبي كرة القدم
 مصر 2016

14.  
Impact of Rehabilitation Exercises 

Program on Adductor Muscle Strain 2016 مصر 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 مروان شمخ  .1
اثر تنمية بعض القدرات التوافقية علي 

 مستويات األداء للتمرينات باألدوات
 ---- دكتوراه

 محمد القط  .2
أثر تدريبات اإليقاع علي تنمية بعض الصفات 

 البدنية
 ----- ماجستير

 عمر بن سليمان الثاقب  .3

برنامج تدريبي لتنمية القدرات التوافقية وأثره 
على مستوى اإلرسال املستقيم يف التنس 

 للناشئني

 ماجستير

)المملكة 

العربية 

 السعودية(

2017 

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 2007نهاية عام  إلى 2005منذ عام  والرياضة للجميعالمدير التنفيذي لوحدة اللياقة البدنية  -1

 م 2007إلي  2004من  عضو بلجنة البيئة -2

 تدريس في العديد من الدورات التدريبية في مجا  التمرينات العالجية وتأهيل االصابات الرياضية  -3

 . إلى اآلن إلى 2018منتصف شهر سبتمبر منذ  والرياضة للجميعلوحدة اللياقة البدنية المدير التنفيذي  -4

 إلى اآلن. 2018منذ أغسطس  عضو بلجنة البيئة -5

6- ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

 العربية )اللغة األم( -1

 اللغة األلمانية -2

 اللغة االنجليزية -3

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

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

 

2-      

3-      

4-      


