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 طـــــاب تعـــــــسٓفٕخ
 

و بيادٖ ضسع  1999 مً عاو ألعاب الكْٖ ) مسنـــب عػازٖ ( مً خالل ممازضيت لسٓاض٘

ًٔا و  2008ّاللٔاق٘ البدىٔ٘ مً عاو العاب قْٖ ، ّمً خالل عنلٕ نندزب اللٔاٌ السٓاضٕ ، ّسال

، نل ذلو ناٌ ّال شال ٕ ألنادمئ٘ ألعاب الكْٖ لألطفال بيادٖ ضسع اللٔاٌ السٓاضنندٓس فين 

 ّأمدىٕ،  ميدىٕ بارتربٗ العنلٔ٘ ّاملَئ٘ ّدعلين علٕ قدز نبري مً الدزآ٘ بادتْاىب املتعددٗ

بارتربٗ الالشم٘ يف نٔفٔ٘ التعامل مع الالعبني مبختلف أعنازٍه ّمساسلَه الطئ٘ ّإخساز العب 

 العاملٔ٘.زٓاضٕ ذا مْاؾفات تؤٍلُ رتْض امليافطات احمللٔ٘ ّالدّلٔ٘ ّ

دامعٕ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ ّدزاضيت جملال الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  تْزندّمً خالل عنلٕ 

بتكدٓس تيظ طاّل٘ ّ ألعاب قْٖو ختؿـ 2008ّسؿْلٕ علٕ البهالْزْٓع يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ عاو 

طتري يف علٕ الهلٔ٘ بكطنَٔا البيني ّالبيات، ّسؿْلٕ علٕ املاد الجاىٕعاو دٔد دًدا ّبرتتٔب 

ّسؿْلٕ علٕ دزد٘ دنتْزاِ  و 2012عاو  (PNFتدزٓب العيب الْثب العالٕ بطسٓك٘ )ختؿـ 

و ّالتْؾٔ٘ بطبع السضالتني علٕ ىفك٘ ادتامع٘ ّتداّهلا بني 2016الفلطف٘ يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ عاو 

٘ ّالعلنٔ٘، ، مما دعلين أمجع بني ارتربٗ العنلٔ٘ ّاملَئ٘ ّارتربٗ األنادمئ ادتامعات األخسٚ

ّالكٔاو مبختلف األعنال األنادمئ٘ مً إزغاد طالبٕ ّأنادميٕ ّأعنال الهيرتّل ّأًٓضا يف ّسدٗ 

ّمً خالل نْىٕ مسادع خازدٕ معتند مً اهلٔٝ٘ الكْمٔ٘ للتعله ّاإلعتناد ملسسل٘  ادتْدٗ بالهلٔ٘ 

 ّالعنل علٕ ملف الهلٔ٘ للتكدو لإلعتناد األنادميٕ. التعلٔه ادتامعٕ 

ّمً خالل ذلو نلُ تهْىت لدٖ خربات يف شتتلف ادتْاىب التدزٓبٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّاإلغسافٔ٘ 

ًٛا علٕ مؤٍالتَه ّخرباتَه ّمساتَه الػخؿٔ٘  ّميَا نٔفٔ٘ إدزاٗ فسٓل العنل مً أّل اختٔازٍه بيا

إلٕ إضياد املَاو إلَٔه مبا ٓتناغٙ مع خربات ّمسات ّمؤٍالت نل ميَه نرلو متابعتَه ّّضع 

ضٔاض٘ لتكٔٔنَه ّمً ثه تكْميَه، ّّضع الربامر ّارتطط لؿكلَه ّإمدادٍه مبتطلبات العنل 

 الالشم٘. 

ننا ميهيين العنل يف العسّف املختلف٘ ّأٓضا حتت ضغْط العنل، ّّضع آلٔات ّخطط 

 بدٓل٘ ألٖ عازض أّ طازئ، ّإجياد سلْل للنػهالت ّالتغلب علَٔا.
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 الطريٗ الراتٔ٘

 

 

 السٜٔطٔ٘  العلنٔ٘الدزدات 
 

 التكـــــــــــــــــــــــدٓس ادتامع٘  التازٓخ  التخـــــــؿـ الدزد٘ العلنٔ٘

 علٕ الهلٔ٘  الجاىٕدٔد ددا ّ ز/ امليْفٔ٘ و2008 تيظ طاّل٘/  العاب قْٖ بهالْزْٓع تسبٔ٘ زٓاضٔ٘

 تْؾٔ٘ بطبع السضال٘ علٕ ىفك٘ ادتامع٘ ز/ امليْفٔ٘ و2012 طسم تدزٓب ّفطْٔلْدٔا  مـادطـــتري

 تْؾٔ٘ بطبع السضال٘ علٕ ىفك٘ ادتامع٘ طاداتال وز/ و2016 طسم تدزٓظ ّتهيْلْدٔا  دنتْزاِ الفلطفُ
 

 

 اإلصتاشات العلنٔ٘ 
 

 التازٓخ ّاملاىح  الياغس ّالؿف٘ العيْاٌ اليْع و

 مادطتري 1
تأثري اضتخداو التطَٔالت العؿبٔ٘ العضلٔ٘ للنطتكبالت اذتطـٔ٘ علـٙ   

 حتطني مطتْٚ العيب الْثب العالٕ

 دامع٘

 امليْفٔ٘ 
 و2012

 دنتْزاِ 2
٘  أثريـتـ  لس ّتـْدٔـــُ األقـــــساٌ علـــٕ تعلٔــه بعــر مَـــازات     ـنٔــ إضتــساتٔذٔ

 ألعـاب الكـْٖ

 دامع٘ 

 الطادات و
 و2016

 مدزب معتند  3
للنطــتْٖ  (IAAF)مــدزب معتنــد مــً االحتــاد الــدّلٕ أللعــاب الكــْٖ      

 (”CSCS- LEVEL 1 “YOUTH COACH)االّل لتدزٓب الياغٝني 

 دامع٘ 

 امليْفٔ٘
 و2009

 ستاضس دّلٕ 4
٘  ستاضــس دّلــٕ معتنــد    لربىــامر ألعــاب    للــدّل الياطكــ٘ باللغــ٘ العسبٔــ

 (IAAF)الكْٖ لألطفال التابع لالحتاد الدّلٕ أللعاب الكْٖ 

دامع٘ 

 األضهيدزٓ٘
 و2010

 مسادع معتند 5
الكْمٔـ٘ لضـناٌ دـْدٗ    مـً اهلٔٝـ٘    ملسسل٘ التعلٔه العـالٕ   مسادع معتند

 (NAQAAEالتعلٔه ّإعتناد )

 دامع٘ 

 الطادات و
 و2018

 متشوجالحالت اإلجتماعيت :  محمد عبدالمجيد نبوي أبودنيا -: ـــــــــــــــم االســــــ

 الجنسيت : مصــــزي م 0917/ 01/ 2 -: تاريـــــخ الميــــالد 

 م02/01/1101  -تاريخ اإلصدار :        11103010 -: رقم جواس الســـــفز

   10112031113  -: محمـــــــــــــــــــول
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 بٔاىات أنادمئ٘
 

  العاب الكْٖسٓات ّتطبٔكات ىع –الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  نلٔ٘  –مدٓي٘ الطادات  ادتامع٘ ّالهلٔ٘ ّالكطه 

  مددزع دنتْز الدزد٘ العلنٔ٘ 
 ألعاب قْٖ :الدقٔل الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  :العاو التخؿـ األنادميٕ

 ضي٘ 14 تدزٓب اليف  خربٗ ضيْات ضي٘ 10 ضيْات ارتربٗ األنادمئ٘
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   التدزز الْظٔفٕ
 

 الفترة الزمنية مكان الخدمة امـــالمه الوظيفة م
 و2012 –و 2008 امليْفٔ٘ز  –نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  تدزٓظ العاب الكْٖ للفسق٘ األّلٕ ّالجاىٔ٘ معيد 1

 و2016 –و 2012 امليْفٔ٘ز  –نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  تدزٓظ العاب الكْٖ للفسق٘ األّلٕ ّالجاىٔ٘ مدرس مساعد 2

 سيت اآلٌ –و 2016 ز الطادات –نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  "ختؿـ"تدزٓظ العاب الكْٖ للفسق٘ الجالج٘  مدرس 3

 

 ارتربات يف اجملال السٓاضٕ نالعب 

 . بيادٖ ضسع اللٔاٌ السٓاضٕ و  1999 مً عاو مسنـــب عػازٖ ( العب ألعاب الكْٖ ) 

 الفترة الزمنية البطولةمكان  سباق المركز م
 و 2000 بطْل٘ احملافع٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / دسٖ  800 االّل  1

 و 2000 بطْل٘ احملافع٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / عدّ x 100 4تتابع  االّل 2

 و 2000 بطْل٘ احملافع٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / عدّ x 400 4تتابع  االّل 3

 و2001 / املعادٖضيُ 16بطْل٘ ادتنَْٓ٘ / حتت  املسنب   امظارت 4

 و 2002 بطْل٘ احملافع٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / عدّ 100 الجالح  5

 و 2002 بطْل٘ احملافع٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / عدّ x 100 4تتابع  االّل 6

 و2003 ضيُ/ املعادٖ 18بطْل٘ دزع مؿس / حتت  املسنب  الطابع  7

 و 2003 ضيُ/ املعادٖ 18بطْل٘ دزع مؿس / حتت  مرت / عدّ x 100 4تتابع  السابع 8

 و 2008و :  2004 بطْل٘ ز امليْفٔ٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / عدّ 400 األّل 9

 و 2008و :  2004 ٘ ز امليْفٔ٘ / اضتاد غبني الهْوبطْل مرت / عدّ x 100 4تتابع  االّل 11

 و 2008و :  2004 بطْل٘ ز امليْفٔ٘ / اضتاد غبني الهْو مرت / عدّ x 400 4تتابع  االّل 11

 و 2007 بطْل٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ بالطادات مرت / عدّ 200 االّل 12

 و 2007 السٓاضٔ٘ بالطاداتبطْل٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘  مرت / عدّ x 100 4تتابع  االّل 13

 و 2006 ضيُ/ املعادٖ 20بطْل٘ ادتنَْٓ٘ / حتت  املسنب العػازٖ ارتامظ  14

 و 2006 ضيُ/ املعادٖ 20بطْل٘ دزع مؿس / حتت  املسنب العػازٖ السابع  15

 و 2008 بطْل٘ ادتنَْٓ٘ / الدزد٘ األّلٕ/ املعادٖ املسنب العػازٖ الجامً  16

 و 2009 بطْل٘ ادتنَْٓ٘ / الدزد٘ األّلٕ/ املعادٖ ب العػازٖاملسن الطابع 17

 و 2009 بطْل٘ دزع مؿس / الدزد٘ األّلٕ/ املعادٖ املسنب العػازٖ السابع  18

 و 2010 بطْل٘ ادتنَْٓ٘ / الدزد٘ األّلٕ/ املعادٖ املسنب العػازٖ السابع 19
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:ارتربات يف زتال التدزٓب السٓاضٕ   
 

 الفترة الزمنية مكان الخدمة امـــلمها المجال م
 و2009 –و 2008 ىادٖ إمساؽ بالكطامٔ٘ تدزٓب فسم التيظ األزضٕ لٔاقٔ٘ بدىٔ٘مدزب  1

 و2009 –و 2008 ىادٖ إمساؽ ـ بالكطامٔ٘ تدزٓب غخؿٕ لٔاقٔ٘ بدىٔ٘مدزب  2

 و2010 –و 2009 أنادمئ٘ عامل السٓاض٘  ضيْات 8تدزٓب فسٓل حتت  مدزب مجباش 3

 و2010 –و 2009 ىادٖ إمساؽ املطاز تدزٓب فسم التيظ األزضٕ لٔاق٘ بدىٔ٘ مدزب 4

 و2011 –و 2009 نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  ز امليْفٔ٘ تدزٓب ميتخب الهلٔ٘ مدزب العاب قْٖ 5

 و2013 –و 2010 إضتاد دامع٘ امليْفٔ٘ تدزٓب فسم العاب الكْٖ لألطفال مدزب العاب قْٖ 6

 سيت األٌ –و 2012 ىادٖ ضسع اللٔاٌ السٓاضٕ تدزٓب العيب املسنب العػازٖ اب قْٖمدزب الع 7

 سيت األٌ –و 2016 ىادٖ ضسع اللٔاٌ السٓاضٕ ألنادمئ٘ العاب الكْٖ لألطفال مدٓس فين 8

 

:  اللغة الاجنلزيية و دورات احلاسب الآيل  

 التاريخ النعقادمكان ا دورةــــم الــــاس م
 و2008 دامع٘ طيطا دّزٗ تدزٓبٔ٘ علٕ اذتاضب اآللٕ ّاالىرتىت 1
 و2009 دامع٘ امليْفٔ٘ الدّزٗ املهجف٘ يف اذتاضب اآللٕ 2
 و2014 معَد الهبد ـــ دامع٘ امليْفٔ٘ TOT))دّزٗ تدزٓب املدزبني  3
 و2016 دامع٘ مدٓي٘ الطادات دّزٗ االىرتىت 4
 و2016 دامع٘ مدٓي٘ الطادات (Local Toeflْٓفل ستلٕ يف اللغ٘ االصتلٔصٓ٘ )غَادٗ ت 5
 و2016 دامع٘ مدٓي٘ الطادات (I.C.D.Lالسخؿ٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ اذتاضب اآللٕ ) 6

 

 : التشهٔه السٓاضٕارتربات يف زتال 
 

 الفترة الزمنية مكان الخدمة امـــالمه المجال م
 2015 اإلحتاد املؿسٖ لسٓاضات املهفْفني  (Goal Ball)حتهٔه  سهه دزد٘ ثالج٘ 1

 2017 اإلحتاد املؿسٖ لسٓاضات املهفْفني  (Goal Ball)حتهٔه  ثاىٔ٘سهه دزد٘  2

 2014 االحتاد املؿسٖ اللعاب الكْٖ حتهٔه العاب قْٖ ٘ لجسهه دزد٘ ثا 3

 2014 االحتاد املؿسٖ للهسٗ الطاٜسٗ حتهٔه الهسٗ الطاٜسٗ  سٗ طاٜسٗ سهه ن 4
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 : التشهٔه السٓاضٕزتال  حتهٔه بطْالت
 

 الفترة الزمنية بطولةمكان ال امـــالمه م

1 
 سهه

 (Goal Ball) 

الــدّزٗ اجملنعــ٘ األّلــٕ للطــٔدات ّالياغــٝني لهــسٗ اهلــدف  باألضــهيدزٓ٘ /     

 هفْفني اإلحتاد املؿسٖ لسٓاضات امل

يف الفرتٗ مابني 

 و 12/2018/ 18:15

2 
 سهه 

(Goal Ball) 

الـــدّزٗ اجملنعـــ٘ األّلـــٕ للـــدّزٖ العـــاو  لهـــسٗ اهلـــدف  بـــاجملنع التعلٔنـــٕ   

 اإلحتاد املؿسٖ لسٓاضات املهفْفنيباإلمساعلٔ٘ / 

 يف الفرتٗ مابني

 و 2/2018/ 11:7

3 
 سهه 

(Goal Ball) 

ــاِ         ــال٘ املغطـ ــدف  بالؿـ ــسٗ اهلـ ــاو  لهـ ــدّزٖ العـ ــ٘ للـ ــ٘ الجاىٔـ ــدّزٗ اجملنعـ الـ

ــعٔد /     ــ٘ ْٓزضـ ــتاد مبدٓيـ ــباب األضـ ــص غـ ــات   مبسنـ ــسٖ لسٓاضـ ــاد املؿـ اإلحتـ

 املهفْفني

 9:7 يف الفرتٗ مابني

 و 3/2018/

 
 سهه مضناز

 )ألعاب قْٖ ( 

 لـيت   بيـات (ا  –) بـيني  ضـيُ   16حتـت   بطْل٘ ادتنَْزٓ٘ لألغبال حتهٔه 

  قامتَا باملسنص السٓاضٕ بالعباضُٔ ّاضتاد الكاٍسِ الدّلٕ مبدٓي٘ ىؿسا

 يف الفرتٗ مابني

 و2015/  2/  5 : 4 

 
 مٔداٌسهه 

 ) ألعاب قْٖ( 

الــيت أقٔنــت  للػــباب ّالػــاباتضــيُ  20حتــت بطْلــ٘ ادتنَْزٓــ٘  حتهــٔه 

  بإضتاد الكاٍسٗ الدّلٕ مبدٓي٘ ىؿس باضه الدنتْز / ذنٕ دزّٓؼ

 ٗ مابنييف الفرت

 و13:11/11/2015

4 
 سهه مضناز

 )ألعاب قْٖ ( 

ضــي٘ بإضــه الطــٔد   20بطْلــ٘ ادتنَْزٓــ٘ للػــباب ّالػــابات حتــت   حتهــٔه 

ــهيدزٓ٘       ــسع األضـ ــٔظ فـ ـــابل زٜـ ــدّلٕ الطــ ــب الـ ــامس الالعـ ــد عـ ــتاذ / عٔـ األضـ

 )ضـــابكًا( ّاليت   إقامتَا باملسنص األّمليب للفسم الكْمٔ٘ باملعــادٖ 

 بني يف الفرتٗ ما

 و .18/11/2016 :16

5 
 سهه مضناز

 ) ألعاب قْٖ( 

حتهٔـــــه بطْلــــ٘ ادتنَْزٓــــ٘ للنعاٍــــد األشٍسٓــــ٘ للبيــــات مبسنــــص غــــباب  

 العباضٔ٘.

ْٓو الطبت املْافل 

 و19/11/2016

6 
 مٔداٌسهه 

 ) ألعاب قْٖ( 

٘  16حتـت   بطْل٘ ادتنَْزٓ٘ لالغبال حتهٔـه املكامـ٘   بيـات(  –) بـيني   ضـي

 باملعادٖ  باملسنص األّمليب

 يف الفرتٗ مابني

 و4/3/2016 :3

7 
 مٔداٌسهه 

 ) ألعاب قْٖ( 

٘  18حتت بطْل٘ ادتنَْزٓ٘  حتهٔه  باضـه   ّالياغـٝات (   –) للياغـٝني   ضـي

الـــيت اقٔنـــت  الطـــٔد/ عبـــد املـــيعه عبـــد اد عضـــْ زتلـــظ اإلدازٗ الطـــابل 

 باملسنص األّمليب باملعادٖ

 يف الفرتٗ مابني

 25:23/3/2016 

8 
 مضناز سهه

 ) ألعاب قْٖ( 

بطْلــ٘ نــأع ادتنَْزٓــ٘ للدزدــ٘ األّ/ )زدــال / ضٔدات(باضــه     حتهــٔه 

  الدنتْز/ ىادٕ اضعد اليت أقٔنت باملسنص األّمليب باملعادٖ

 يف الفرتٗ مابني

 و15:13/4/2016

9 
 سهه مضناز

 ) ألعاب قْٖ( 

ــ٘ ادتنَْزٓـــــــ٘ حتهـــــــٔه  ــٝاتضـــــــي٘  18حتـــــــت بطْلـــــ  للياغـــــــٝني ّالياغـــــ

 باملسنص األّلٔنيب باملعادٖ قٔنتاليت أ

 يف الفرتٗ مابني

28 :30/8/2018 

11 
 سهه مضناز

 ) ألعاب قْٖ( 

الــيت  بطْلــ٘ نــأع ادتنَْزٓــ٘ للدزدــ٘ األّ/ )زدــال / ضــٔدات(   حتهــٔه 

 قٔنت باملسنص األّلٔنيب باملعادٖأ

 يف الفرتٗ مابني

5 :7/9/2018 

 



 

     مجيد نبوي أبودنيامحمد عبد ال/ د .م: ـ السيزة الذاتيت 
 

لدورات األكاديميةا  
 عدد الساعات المكان تاريخ نهاية البرنامج تاريخ بداية البرنامج برنامجإسم ال م 
 15 ز امليْفٔ٘ و3/2/2009 و1/2/2009 تيعٔه املؤمتسات العلنٔ٘. 1

 15 ز امليْفٔ٘ و10/2/2009 و8/2/2009 ػسّعات البشْخ التيافطٔ٘.م 2

 15 ز امليْفٔ٘ و27/7/2010 و25/7/2010 أخالقٔات البشح العلنٕ. 3

 15 ز امليْفٔ٘ و15/2/2011 و13/2/2011 .الطاعات املعتندٗ 4

 15 ز امليْفٔ٘ و5/7/2011 و3/7/2011 معآري ادتْدٗ يف التدزٓظ. 5

 15 ز امليْفٔ٘ و12/7/2011 و10/7/2011 مَازات العسض الفعال. 6

اضتخداو التهيْلْدٔا  7
 لتدزٓظاف

 15 الطاداتز  و9/7/2013 و7/7/3013

 15 الطاداتز  و16/7/2013 و14/7/3013 ضلْنٔات املَي٘ . 8

 15 الطاداتز  و19/7/2013 و17/7/3013 إدازٗ الفسٓل البشجٕ. 9

 15 الطاداتز  16/2/2016 14/2/2016 اليػس الدّلٕ للبشْخ العلنٔ٘ 11

 15 الطاداتز  22/2/2016 21/2/2016 تؿنٔه املكسز. 11

 15 الطاداتز  21/3/2016 20/3/2016 متطلبات التكدو لإلعتناد 12

 

داخل الكلية و الجامعة  والمهام  األنشطة  

 

 

 

 الفترة الزمنية الـــدور ـــاطــــــــــالنشـــــ م
 :سيت األٌو2016 عضْ زتلظ قطه ىعسٓات ّتطبٔكات العاب الكْٖ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ 1
 :سيت األٌو2016 عضْ ْسدٗ ضناٌ ادتْدٗ بالهلٔ٘لاجمللظ التيفٔرٖ  2
 و2014:و2015 عضْ ْسدٗ ضناٌ ادتْدٗ بالهلٔ٘ل اإلدازٗزتلظ  3
 و2016 زٜٔظ زٜٔظ دتي٘ املسادع٘ ّإعداد التكازٓس بْسدٗ ضناٌ ادتْدٗ بالهلٔ٘ 4
 سيت اآلٌ : و2008 عضْ  .بالهلٔ٘  عضْ نيرتّل 5
 سيت اآلٌ: و2008 عضْ عضْ نيرتّل خازدٕ ببعر نلٔات ادتامع٘  6
 سيت اآلٌ: و  2012 مػسف األغساف الداخلٕ علٕ طالب الرتبٔ٘ العنلٔ٘ للفسق٘ الجالج٘ ّالسابع٘ 7

العتناد ضنً فاعلٔات تكدو الهلٔ٘  التعلٔه ّالتعلهىاٜب زٜٔظ معٔاز  8
 (ّسدٗ ادتْدٗ) .األنادميٕ

 و2017/و 2016 ىاٜب زٜٔظ

 سيت اآلٌ: و  2012 مػسف األضس بالهلٔ٘ رمػسف بع 9

 سيت اآلٌ: و  2012 عضْ للبهالْزْٓع  عضْ دتاٌ املساقب٘ ّاإلمتشاىات العنلٔ٘  11

 سيت اآلٌ: و  2016 عضْ ّالدزاضات العلٔا. ّالػفَٔ٘ عضْ دتاٌ املساقب٘ ّاإلمتشاىات العنلٔ٘  


