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 :بيانات عامة -1

   نادر أحمد محمد عبد النعيم االسم:

دكتور بقسم تدريب المنازالت والرياضات  ساعدماستاذ : الوظيفة الحالية
 امعة االسكندريةضية للبنين جكلية التربية الريا–الفرديه

 10/06/1973تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االسكندري –متفرع من جمال عبد الناصر سيدى بشر بحرى  39شارع 3العنوان: 

 01201306690رقم الموبايل: 

      2730610202151 الرقم القومى :

                                 yahoo.com1973nadernaeim@  البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1999 معيد
كلية التربية الرياضية 

للبنين جامعة 
 االسكندرية

جمهورية 

 مصر العربيه

 2002 مدرس مساعد

 2008 مدرس دكتور

 2016 استاذ مساعد

  

 

 األنشطة التدريسية: -4

تدريس مادة المالكمةة لالةالا القر ةة اال لةل  الةانيةة  الةالةةة  لاللبةة تالكةة المالكمةة  -1
  بالقر ة الرابعة كلية التربية الرياضية

 تدريس مادة الكيك ب كس لالالا القر ة اال لل كلية التربية الرياضية -2

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

 1995 البكالوريوس /ا -1
كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية

جمهورية مصر 

 العربيه
 2002 الماجستير -2

 2008 الدكتوراه -3

mailto:nadernaeim1973@yahoo.com
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الدراسةةاا العليةةا تالكةةة  مالكمةةة  ك نةةب كةة   كيةةك بةة كس  كاراتيةة  التةةدريس لالةةالا  -3
 لمرحلتل الدبل م  الماجستير  الدكت راة

 

 الدورات التدريبية:  -5

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  
حاكل علل د رة أالال ياا  اداا 

 المهنة
2006 

مركز تنمية  دراا 
اعضاء هيئة التدريس 

 FLDP القياداا

 جامعة االسكندري 

2.  
حاكل علل د رة استالدام التكن ل جيا 

 كل التدريس  
2006 

مركز تنمية  دراا 
اعضاء هيئة التدريس 

 FLDP القياداا

 جامعة االسكندري 

 2006 حاكل علل د رة مهاراا التقكير  .3

مركز تنمية  دراا 
اعضاء هيئة التدريس 

 FLDP القياداا

 جامعة االسكندري 

4.  
حاكل علل د رة االتجاهاا الحديةة 

 كل التدريس
2007 

مركز تنمية  دراا 
اعضاء هيئة التدريس 

 FLDP القياداا

 جامعة االسكندري 

5.  
حاكل علل د رة مهاراا العرض 

 القعال
2007 

مركز تنمية  دراا 
اعضاء هيئة التدريس 

 FLDP القياداا

 جامعة االسكندري 

6.     

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

رسالة الماجستير بعن ان "تأةير 
استالدام بعض التدريباا الالاكة 
بالمالكمة علل زيادة تسديد عدد 
اللكماا من مالتلف مساكاا 

2002 
كلية التربية الرياضية 
 للبنين باالسكندري 
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -7

 المؤلفات العلمية:  -8

 اللكم"

2.  

رسالة الدكت راة بعن ان" تأةير 
تنمية التحمل الالاة علل بعض 

البي كيميائية االستجاباا 
  الحركية لدى المالكمين

2008 

3.  

" تأةير برنامج تدريبل مقترح 
علل بعض المتغيراا 

القسي ل جي   البي كيميائي  الالل 
 كترة االعداد للمالكمين

2013 

المجل  العلمي  للتربية 
البدنية  الرياضة جامع  

 حل ان

4.  

Study of Bio-Chemical 
Changes of Sodium, 

Potassium and Glycaemia 
in Blood Serum Before and 

After Rounds in Boxing 
 

2014 

International Journal 
of Sports Science& 

Arts (USSA)   
 

5.  

"تأةير برنامج تدريبل لتنمي  
بعض القدراا الت اكقي   البدني  
علل تحسين مست ى االداء 
 المهارى لناشئ المالكم 

2016 

المجل  الد لي  لعل م 
الرياض  بكلي  التربي  
 الرياضي  بناا بالجيزه

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 اسامه غريب محمد  .1

تاثير تطوير بعض المهارات الهجوميه المركبه 

رياضة الكونغ فو علي فاعلية االداء لدي ناشئي 

 سنه 15ساندا تحت 

 دكتوراه
12/5/

2017 

 حمادة بسطاوى علي  .2
فاعلية االداء الهجومي وفقا لمناطق اللعب لدي 

 العبي المستوي العالي فر رياضة الكونغ فو
 ماجستير

30/12/

2014 

 محمد اسامه عبد العال  .3

تاثير تطوير التحمل الخاص علي فعالية اداء 

والركل لدي العبي الكيك مجموعات اللكم 

 بوكس

 ماجستير
13/9/

2015 

 مروان مصطفي عبد المجيد  .4

اثر حمل المنافسه والتدريب علي بعض 

المهاريه كمؤشر لالنتقاء -المحددات البدنيه

 لالعبي الكوميتيه برياضه الكاراتيه

 ماجستير 
26/3/

2013 

5.      
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 المشاريع : -9

 الخبرات : -10

منالقةة  –محاضر بد راا اعداد  ةقل مدربل المالكمة لالتحةاد المكةرى لمالكمةة الهة اة  -1
 - االسكندرية

محاضرد لل  بد راا اعداد  ةقل مدربل المالكمة التحاد د ل  االماراا العربية  المتحةدة  -2
 لمالكمة اله اة 

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

-د.عبد القتاح الضر  -1
-د.عبد الرحمن سيف
-د.حمدى الجزار
-د.السيد مكالقل
 (د.نادر عبد النعيم

 2009  المالكمة الجزء اال ل

-د.عبد القتاح الضر  -2
-د.عبد الرحمن سيف
-د.حمدى الجزار
-د.السيد مكالقل
 (د.نادر عبد النعيم

 2010  المالكمة الجزء الةاني

-القتاح الضرد.عبد   -3
-د.عبد الرحمن سيف
-د.حمدى الجزار
-د.السيد مكالقل
 (د.نادر عبد النعيم

 2010  المالكمة الجزء الةالث

-د.عبد القتاح الضر  -4
-د.عبد الرحمن سيف
-د.حمدى الجزار
-د.السيد مكالقل
 (د.نادر عبد النعيم

 2009  الكيك بوكس

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع المشروععنوان  قيمة المشروع السنة
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ى ل حةدة القيةاس  التقة يم  تحليةل البيانةاا بكليةة التربيةة الرياضةية للبنةين ذالمدير التنقي -3
 جامعة االسكندرية

 2018-2013عض  مجلس ادارة منالق  اسكندري  للمالكم  -4

 2018الل  2005جامعة االسكندرية للمالكمة من عام  مدرا منتالا -5

 

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

ى ل حدة القياس  التق يم  تحليل البياناا بكلية التربية الرياضية للبنةين ذالمدير التنقي -- -1
 – جامعة االسكندرية

 

 

 اللغات : -12

 -ااالنجليزيه- -1

 

 

 
 


