
 

 

 

CV 
 : بيانات عامة -1

 أمحد عادل حممد الوكيل  : مــــــــــــــاالس

 اجلمباز و التمرينات تدريب بقسم مدرس دكتور:  الوظيفة احلالية

                    

 م 1991 / 1 /   1  :  خ امليالدــــــتاري

 أعزب  :  احلالة االجتماعية

 حمافظة الغربية -الكربى احملله :  وانـــــــــــــــالعن

 01205550623 م املوبايل: ــــــــــرق

 29101011615279 م القومى :ــــــــالرق

    Ahmed.alwakel.22222@gmail.comد االلكرتونيــالربي

 

 املؤهالت العلمية: -2

 

 التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي(: -3

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 م2014 معيد
كلية الرتبية الرياضية 

جامعة  –للبنني 

 االسكندرية

مجهورية 

 مصر العربية 

 م2016 مدرس مساعد

 م2018 مدرس دكتور

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 م 2012 الليسانس/البكالوريوس  -1

 –كلية الرتبية الرياضية للبنني 

 جامعة االسكندرية

مجهورية مصر 

 العربية 

 م 2015 املاجستري -2

 م 2018 الدكتوراه -3

 



 

 

 

 األنشطة التدريسية: -4

 العربية مصر مجهورية داخل البكالوريوس مرحلة يف التدريس  -1

 

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية األوىل للفرقة واألجهزة األرضي اجلمباز مادة تدريس •

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية الثانية للفرقة واألجهزة األرضي اجلمباز مادة تدريس •

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية الثالثة للفرقة واألجهزة األرضي اجلمباز مادة تدريس •

 جامعددة الرياضددية الرتبيددة بكليددة األولددي للفرقددة( 1) الرياضددية والعددرو  احلددرة التمرينددا  مددادة تدددريس •

 .األسكندرية

 جامعددة الرياضددية الرتبيددة بكليددة الثانيددة للفرقددة( 2)الرياضددية والعددرو  بدداألدوا  التمرينددا  مددادة تدددريس •

 .األسكندرية

 جامعددة الرياضددية الرتبيددة بكليددة الثالثددة للفرقددة( 3)الرياضددية والعددرو  بدداألدوا  التمرينددا  مددادة تدددريس •

 .األسكندرية

 

 

 

 الدورات التدريبية:  -5

 الرتبوي اجملال يف  – 1

 الدولة اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة الدورة

 اإلدارة اجلامعية 
17-18 

 م 3/2015/
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

 النشر الدوىل للبحوث

16-17 

/9/2015 
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

 سلوكيا  املهنه       

18-19 

/2/2015 
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

مهارا  االتصال فى امناط 

 التعليم املختلفة

16-17 

     /9/2015 
جبامعة مركز تنمية القدرا  

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

نظم االمتحانا  وتقويم 

 الطالب

21-22 

/10/2015 
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

معايري اجلودة يف 

 العملية التعليمية

17-18 

 م 10/2015/
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

نظم التصميم والتحليل 

اإلحصائى للتجارب 

 SPSSالعلمية 

17- 20 

 م12/2016/
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 دمنهور
 مجهورية مصر العربية



 

معايري اجلودة فى 

 العملية التدريسية

30-31 

 م12/2017/

مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 دمنهور
 مجهورية مصر العربية

أخالقيا  البحث 

 واألنتحال العلمى 

15-16 

 م5/2018/
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

إعداد مشروعا      

 البحوث التنافسية    

23-24 

 م5/2018/
مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

حقوق وواجبا  اهليئة 

 املعاونة

12-13 

 م11/2018/

مركز تنمية القدرا  جبامعة 

 اإلسكندرية
 مجهورية مصر العربية

 

 

 
 

 الرياضي التدريب جمال يف - 5

 الدولة اسم اجلهة املاحنة جمال الدورة توقيت الدورة الدورة

الدورة التدريبية االساسية 

 يف

 "عرو  اجلمباز للجميع  "

4-8  

 م2015/ 5 /
 تدريب 

 

كلية الرتبية 

 –الرياضية للبنني 

 جامعه االسكندرية

مجهورية مصر 

 العربية

 إعداد مدربيني 

 " مجباز االيروبيك "

14- 15 

 م2016/  10/   
 تدريب

االحتاد املصرى 

 للجمباز

مجهورية مصر 

 العربية

"علوم تدريب ناشئ اجلمباز 

 الفنى "

23-30 

 م2017/ 1 /
 تدريب

االحتاد املصرى 

 للجمباز

مجهورية مصر 

 العربية

" دورة حكام مجباز 

 االيروبيك "

13- 15 

 م2017 /3/  

 حتكيم 

االحتاد املصرى 

 للجمباز

مجهورية مصر 

 العربية

 

 

 

 :اآللي احلاسب جماليف  – 6

 جمال الدورة توقيت الدورة الدورة

مكان انعقاد 

 الدورة
 الدولة

 

حاصل علي شهادة  

ICDL  الرخصة

الدولية لقيادة 

 احلاسب األلي .

 

 احلاسب اآللي م 2011
 مركز احلاسب االىل 

 مبحافظة الغربية

مجهورية مصر 

 العربية



 

 تكنولوجيا التسويق م intel 2011برنامج 

كلية الرتبية 

الرياضية ، جامعة 

 األسكندرية

مجهورية مصر 

 العربية

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 حبثى املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

 

 

 

 

 على رسائل املاجستري والدكتوراه: العلمىاألشراف  -7

 

 رسائل املاجستري والدكتوراه: مناقشة

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

التاثريا  التدريبية الستخدام مترينا  الرشاقة فى 

ديناميكية منو املتغريا  البدنية واحلسية اخلاصة 

 لبعض مهارا  اجلمباز للجميع

 م 2015

 –كلية الرتبية الرياضية للبنني 

 جامعه االسكندرية

2.  

تأثري منظومة مترينا  التوافق فى ديناميكية  بعض 

 املتغريا  الوظيفية وسرعة اتقان مجلة مجباز االيروبيك
 م 2018

 –كلية الرتبية الرياضية للبنني 

 جامعه االسكندرية

 تاريخ املناقشة املرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

1.      



 

 

 املؤلفات العلمية:  -8

 املشاريع : -9

 املشروعا :

 اجلهة املموله للمشروع عنوان املشروع قيمة املشروع السنة

    

 

 

 اخلربات : -10

 واإلشرافية الطالبية األنشطةاخلربا  و

 العربية مصر مجهورية داخل

 

 م .2012الطالب املثاىل على مستوى الكلية واخلامس على مستوى جامعه االسكندرية  •

 جامعة االسكندرية.   –م بكلية الرتبية الرياضية للبنني  2016 / 2014عضو كنرتول الفرقة الثانية   •

 /م2013عضو فريق العمل لوحددة ضدمان اجلدودة بكليدة الرتبيدة الرياضدية للبدنني جامعدة اإلسدكندرية           •

 م.2018

عضو فريق العمل لوحدة ضمان اجلودة واإلعتماد بقسم تدريب التمرينا  واجلمباز كليدة الرتبيدة الرياضدية     •

 م. 2016 /م  2013للبنني جامعة اإلسكندرية  من 

املشاركة يف إعداد وتنظيم ملتقي اخلطة البحثيدة ،لكليدة الرتبيدة الرياضدية للبدنني جامعدة األسدكندرية         •

 م. 2017م/  2015

 ة فى تنظيم العديد من الندوا  وورش العمل املنظمة من وحدة ضمان اجلودة بالكلية.املشارك •

 املشاركة  يف تنظيم  األنشطة الطالبية  لطالب كلية الرتبية الرياضية للبنني جامعة األسكندرية. •

 املشاركة يف اإلشراف علي سري الدراسة كلية الرتبية الرياضية للبنني جامعة األسكندرية.  •

املشاركة يف اإلشراف علي املدينه اجلامعيدة "  االسدكان الدداخلى " كليدة الرتبيدة الرياضدية للبدنني جامعده          •

 م.2016م /2013االسكندرية 

املشاركة فى تدريب طدالب العدرو  اخلاصدة مبناسدبة إفتتدامل اإلوملبيداد اخلدامس للجامعدا  املصدرية  املقدام            •

 م . 2014 /9/ 25باألسكندرية يوم 

م  وحصدول  الفريدق علدي     2015ة فى بطولة اجلمهورية للعرو  الرياضية للكليا  املتخصصة عام املشارك •

 تاريخ املناقشة املرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م

1.      

 سنة النشر الغالف اسم الكتاب املؤلفني

    



 

 املركز األول " بنني " .

م وحصدول  الفريدق علدي     2017املشاركة يف بطولة اجلمهورية للعرو  الرياضية للكليا  املتخصصة عدام   •

 املركز األول  "بنني " .

الرياضى املشارك فى بطولة اجلمهوريدة للعدرو  الرياضدية للكليدا      القيام بتصميم وإخراج وتدريب العر   •

 م وحصول الفريق على املركز األول " بنني "2018املتخصصة عام 
 

 التطبيقي اجملال يف اخلربا 

 م .2017حماضر مبكتبة األسكندرية   •

 عدرو   فرق يف واملستويا  السنية املراحل خمتلف علي كمدرب  بطوال  اجلمهورية من العديد علي احلصول •

 . 2016 حيت 2014 يف الفرتة من االجتماعي الرياضي مسوحة خمتلط(بنادي -بنا   –)بنني  للجميع اجلمباز

 الرياضدي  مسوحدة  بندادي  األيروبدك  مجبداز  لفريدق  كمددرب   بطدوال  اجلمهوريدة   مدن  العديدد  علدي  احلصول •

 .وحيت األن 2016 يف الفرتة من االجتماعي

 يف (وزارة الشدباب والرياضدة ، ىوى االحتياجدا  اخلاصدة    ) الرياضدية  العدرو   مصدممي  وصقل إلعداد حماضر •

 .العربية مصر م جبمهورية2016م ، 2015 الفرتة

رئيس جلنه حتكيم بطولة العرو  الرياضية " برنامج احللم املصرى املقام فى املدينده الشدبابية / وزارة الشدباب     •

 م.2016م ، 2015مجهورية مصر العربية والرياضة  " على مستوى 

 املركدز  وايضا(   سنة 15 وحتت – سنوا  10 حتت) البنا  لفرق اجلمهورية بطولة يف االول املركز  علي حاصل •

 .م 2016" وبنا  بنني" املختلط لفريق االول

 8 حتدت ) والبدنني  البنا  لفريق األيروبيك جلمباز األولي اجلمهورية بطولة يف  والثاني األول املركز علي حاصل •

 .م 2017 /2 (سنوا 

 8 حتدت ) والبنني البنا  لفريق األيروبيك جلمباز الثانية اجلمهورية بطولة يف  والثاني األول املركز علي حاصل •

 .م 2017 /4 (سنوا 

 حتدت ) والبدنني  البندا   لفريدق  األيروبيدك  جلمباز الثالثة اجلمهورية بطولة يف  والثاني األول املركز علي حاصل •

 .م 2017 /7يف  (سنة 17
 

 واجلامعة الكلية مستوى على اإلدارية واملناصب اللجان عضوية

 العربية مصر مجهورية داخل

 

 . االسكندرية جامعة – للبنني الرياضية الرتبية بكلية م 2018/   2015 الثانية الفرقة كنرتول عضو •

 .م2018/  م 2015 من  واجلمباز التمرينا  تدريب لقسم واالعتماد اجلودة ضمان وحدة عضو •

 للبنني  الرياضية الرتبية بكلية امللتحقني للطالب والقدرا  القبول أختبارا  جلان عضو •

 م 2015/  4 /6 الرياضية الرتبية ،لكلية م 2017 /م 2015 البحثية اخلطة ملتقي وتنظيم إعداد جلنة عضو •

 
 

 واملهنية العلمية العضوية



 

 

 .العربية مصر جبمهورية الرياضية املهن نقابة عضو •

 
 

 

 إعتماد املعامل. / األنشطة املختلفة يف جمال نظم إدارة اجلودة / مشروعات تطوير التعليم -11

 اجلودة جمال يف اإلدارية املناصب

 

  واجلمباز التمرينا  تدريب بقسم املقررا  توصيف جلنة عضو •
 

  الرياضية الرتبية بكلية واإلعتماد اجلودة ضمان بوحدة العمل فريق عضو •

 
 

 

 

 اللغات : -12

 :االجنليزية اللغة

TOEFL preparatory course and passed the final exam with general grade(very good) 

 
 


