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 :بيانات عامة -1

 لنموري       اعادل حسنين حمودة   االسم:

 أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية ، كلية التربية الرياضية للبنين    الوظيفة الحالية:

 تاريخ الميالد: 

 متزوج ويعولالحالة االجتماعية: 

 تعاونيات  سموحه ، سيدي جابر ، اإلسكندرية 17العنوان: 

 00201223328873: رقم الموبايل

       : الرقم القومى

 adel_namory@yahoo.com  االلكتروني:البريد            

                                                                           delnamory@hotmail.coma      
     

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 15/12/1980 معيد

  

 2/11/1985 مدرس مساعد

 24/9/1991 مدرس دكتور

 17/1/1997 أستاذ مساعد

   29/1/2008 أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

 :مرحلة البكالوريـوس  -أ        

 إنقاذ (. –ماء كرة  –غطس  –الرياضات المائية ) سباحة 

 تنس طاولة (. –ريشة طائرة  –العاب مضرب ) اسكواش 

 التربية الصحية .

 االختبارات والمقاييس .

 

 :مرحلة الدراسات العليا -ب 

 مواد التخصص لطلبة الدبلوم ، الماجستير ، الدكتوراه .  -
 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

   1980 البكالوريوس /الليسانس -1
 مصر االسكندرية

 1985 الماجستير -2

 موسكو  1991 الدكتوراه -3

mailto:adel_namory@yahoo.com
mailto:adelnamory@hotmail.com
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2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

اثر استخدام التدريب العقلي على تحسين 

ونصف أمامية من  مستوى أداء دورة

 السلم المتحرك 

1994 

مؤتمر الرياضة في مصر 

والمستقبل ، كلية التربية  الواقع

 الرياضية ، جامعة أسيوط

2.  

أثر استخدام أساليب اإلعداد الحركات 

ن الدوران في رياضة الجمباز على تحسي

 أداء بعض الغطسات لالعبي الغطس
1994 

المجلة العلمية للتربية البدنية 

والرياضية ، كلية التربية 

الرياضية للبنات ، جامعة 

 (7اإلسكندرية ، العدد )

3.  

عالقة بعض المحددات البدنية 

واألنثروبومترية بمستوى إنجاز البدء 

ضمار لسباحي المسافات الخاطف وبدء الم

 القصيرة 

2003 

المجلة العلمية لكلية التربية 

( ، جامعة 1الرياضية ، العدد )

 المنصورة

4.  

تأثير برنامج مقترح للتدريب البليومتري 

ين مسافة بدء ومكعب البدء على تحس

 المضمار للسباحين 

2007 

مجلة نظريات وتطبيقات ، كلية 

التربية الرياضية للبنين جامعة 

 (. 62اإلسكندرية ، العدد ) 

5.  

تأثير برنامج مقترح لتحسين بعض 

ية الخاصة لمنقذي الصفات البدنية والمهار

 .أحواض السباحة 
2008 

المؤتمر الدولي األول لبحوث 

يئة التربية البدنية والصحية ، اله

العامة للتعليم التطبيقي 

 ( الكويت1والتدريب، المجلد)

6.  

دراسة القياسات الجسمية لالعبي الغطس 

المصريين في ضوء شبكة الشكل الجانبي 

 عبي الغطس ذوي المستويات العاليةلال

1994 

مؤتمر الرياضة في مصر، 

الواقع والمستقبل ، كلية التربية 

 الرياضية ، جامعة أسيوط

7.  

قة أداء اختبار الوثب العمودي تعديل طري

وتقنينه وفقا ً لمدخالت أدائه ) دراسة 

تطبيقية على العبي الغطس والجمباز 

 الكرة الطائرة وغير الممارسين (و

1995 

مجلة نظريات وتطبيقات، كلية 

التربية الرياضية للبنين جامعة 

 (.25اإلسكندرية، العدد )

8.  

بي السباحة في تقويم مستوى أداء الع

 ستويات العلياالم

1996 

مقال مقدم للجنة العلمية الدائمة 

ضمن متطلبات الترقي لوظيفة 

أستاذ مشارك ، كلية التربية 

الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة 

 حلوان.
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

9.  

النمط الجسمي وشبكة الشكل الجانبي 

      في كرة الماء لالعبي المستوى القومي 

 ) دراسة مقارنة ( 
2000 

ة للتربية البدنية المجلة العلمي

والرياضية ،كلية التربية 

الرياضية للبنات ، جامعة 

 (.19اإلسكندرية العدد )

10.  

بناء اختبار لقياس القدرات البدنية 

   2007 هارية للمنقذين في أحواض السباحةوالم

مجلة نظريات وتطبيقات، العدد 

( كلية التربية الرياضية  63) 

 للبنين، جامعة اإلسكندرية  

11.  

اسة متطلبات منقذي بعض مسابح در

 رقية بالمملكة العربية السعوديةالمنطقة الش

2010 

المؤتمر الدولي الثاني 

والخمسين للمجلس الدولي 

للصحة والتربية البدنية 

والترويح والتعبير الحركي، 

اللجنة االولمبية القطرية، 

 الدوحة.  

12.  

تقووووويم عواموووول السووووالمة بووووبعض مسووووابح 

 2011 ية السعودية لمملكة العربالمنطقة الشرقية با

مجلة نظريات وتطبيقات ، كلية 

التربية الرياضية للبنين جامعة 

 (.71اإلسكندرية العدد )

13.  

دراسة أسباب انقطاع بعض العبي مرحلوة 

طوووووالت العمووووومي عوووون المشوووواركة فووووي ب

 الخليج للرياضات المائية 
2011 

مشروع بحثي رقم 

(AR1010007 عمادة البحث )

معة الملك فهد العلمي جا

 للبترول والمعادن السعودية

14.  

تقويم متطلبات األنشطة الرياضية لطوالب  

 معة الملك فهد للبترول والمعادن جا
2011 

مشروع بحثي رقم )    

AR101008  عمادة البحث )

العلمي جامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن ، السعودية  

15.  

الرياضية  لفرق تقويم متطلبات ا

لملك فهد للبترول عة الطالب جام

 والمعادن 
2014 

مشروع بحثي رقم     

AR141001)  عمادة البحث )

العلمي جامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن ، السعودية  

16.  

مظاهر التكيف المباشر كمؤشر 

حمل التدريب للسباحين  لتوجيه

 الناشئين 

 

2001 

المجلة العلمية للتربية البدنية 

ربية والرياضية ، كلية الت

( 20الرياضية للبنات، العدد )

 جامعة اإلسكندرية

17.  

العالقة بين تقويم مستوى األداء 

الحركي في الغطس بطريقة المحلفين 

وطريقة التحليل الحركي 

الكينماتوجرافي  لمهارة النصف دورة 

مستقيمة من السلم المتحرك  داخلية

 متر 3

1995 

مجلة نظريات وتطبيقات ، كلية 

ية للبنين جامعة التربية الرياض

 (20اإلسكندرية العدد )
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  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

   الخبرات الميدانية والتدريب باألندية : •

 . 1973إلى  1965العب سباحة وغطس بنادي المحلة من عام  -

 . 1980إلى  1973العب كرة ماء بنادي غزل المحلة من عام  -

 1980 -1979العب سباحة وكرة ماء بالمقالون العرب  -

 . 1981إلى  1978مدرب سباحة وكرة ماء بنادي المحلة من عام  -

 . 1983إلى  1981مدرب سباحة بنادي سبورتنج باإلسكندرية من عام  -

 . 1986إلى  1984مدرس ومدرب سباحة باألكاديمية العربية للنقل البحري من عام  -

 1990ومنذ عام  1986إلى  1983مدرب سباحة وكرة ماء بنادي اليخت المصري اإلسكندرية من عام  -

  1993إلى 

 . 1983حكم غطس بمنطقة اإلسكندرية  -

 . 1994 - 1993مدرب سباحة بالكلية البحرية عام  -

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-  

 

اتجاهات حديثة في تعليم 

 –ة ) الزحف السباح

الظهر( منشأة المعارف ، 

 اإلسكندرية.

 1998 

2-  
 

المهندس الرياضي، نقابة 

 المهندسين، البحيرة.
 1995 

3-  
 

         السالمة المائية واإلنقاذ 

 .  ) بصدد النشر (
  

4-      
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 م .1994إلى  1992مدرب سباحة بنادي سبورتنج الرياضي باإلسكندرية من عام  -

 . 1999إلى 1997بنادي سموحة باإلسكندرية من عام  مدير فني لفرق السباحة وكرة الماء -  

 .2014حتى   2000بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، السعودية من عام  منتخب السباحةير فني لمد -  

 . 2014بنادى سموحة  رئيس جهاز العاب الماء -  

 المشاركات الخارجية : ) مدير فني لفرق السباحة (

 . 1997بطولة دار مشتاد الدولية للسباحة  -

 . 1998احة بطولة لوكسمبرج الدولية للسب -

بطولة جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اإلمارات العربية  -

 .  2004الكويت ،  2002، السعودية 2000المتحدة 

    عضوية اللجان :       •

 . بمنطقة اإلسكندرية للسباحةـ رئيس اللجنة الفنية 

 ) القصير ، البحر االحمر(  الطفال التوحد وصعوبات التواصللفين مستشار االعداد الحركي لمركز دو -

 حتى اآلن . 2010عضو المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والتعبير الحركي  -

 ـ عضو لجنة اإلنقاذ باالتحاد المصري للغوص واإلنقاذ  .

 . 2012، 2011لسعودي للسباحةـ عضو اللجنة السعودية  للتعليم و اإلنقاذ باالتحاد العربي ا

 .2014األولى لكرة الماء ، السعودية   عربيةاألندية األسيورئيس لجنة المالعب واألدوات لبطولة  -

 .2011، السعودية  لبطولة العالم للجائزة الدولية الثالثة لكرة الماءـ  منسق لجنة المالعب واألدوات 

 .2009دية األسيوية السابعة لكرة الماء ، السعودية ـ  رئيس لجنة المالعب واألدوات لبطولة األن

 . 2013والمعادن  ـ  رئيس لجنة الدورات القصيرة ، قسم التربية البدنية ، جامعة الملك فهد للبترول      

 .2012والمعادن  اللجنة العلمية ، قسم التربية البدنية ، جامعة الملك فهد للبترول   -     

 .2010ة ، قسم التربية البدنية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ـ  لجنة الصحة والسالم

 .2011- 2006ـ  لجنة األنشطة والمسابقات، قسم التربية البدنية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 .2004ـ  لجنة تطوير شاطئ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، 

 م .2011حتى  2003ري بالظهران ، منذ عام ـ  اللجنة الفنية لسباق الجري السنوي الخي

 .2015 - 2014لجنة الدرسات العليا ، كلية التربية الرياضية للبنين ، اإلسكندرية   -

 .2016 - 2015لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، اإلسكندرية    -

 ، 1993كلية التربية الرياضية للبنين ، اإلسكندرية  ـ  لجنة المختبرات العلمية واألجهزة واألدوات ،

2016 . 

 التدريس بدورات إعداد المدربين والحكام      •

للعديد من الدورات التدريبية  ) التدريب ، التحكيم ، االدارة . بااللعاب الرياضية المختلفة ، منسق   -

الدورات التدريبية التخصصية بكلية  اصابات المالعب ، التدليك ، االعالام الرياضى ....الخ (  بوحدة

 التربية الرياضية للبنين ، جامعة االسكندرية .

ومحاضر بالدورات الدولية لإلنقاذ واإلسعافات األولية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منسق  -

 .  2012- 2010السعودية 

 .2017 اتحاد البحرين للسباحةب إلنقاذ واإلسعافات األوليةاالولي  الدولية  ةمنسق ومحاضر بالدور -

 . 2016 -1998محاضر بنقابة المهن الرياضية باإلسكندرية   -

 .1998محاضر بدورة إعداد المدربين بمنطقة وسط الدلتا مصر  -

 .2002محاضر بدورة إعداد حكام كرة الماء بالمنطقة الشرقية ، السعودية  -

  . 2004قية ، السعودية ـ  محاضر بدورة إعداد حكام كرة الهدف بالمنطقة الشر   
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 الدورات التخصصية :  •

 ـ التفكير اإلبتكارى .    

 ـ فاعلية الطالب في التعلم 

 ـ تطوير المناهج .

 ـ مخرجات التعلم .

 ـ استخدام التكنولوجيا في التدريس. 

 ـ المحاكاة في التعلم .

 ) 2003 – 2002السعودية  عمادة التطوير األكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ،)   

 استخدام التكنولوجيا في التدريس . -

 إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا ً . -

 تقييم التدريس . -

 تصميم المقرر . -

 الساعات المعتمدة . -

 مهارات التفكير .      -

 (  2007مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة اإلسكندرية )     

 عمال خاصة  :أ   -

 اإلسكندرية ( . 2003 -1999استشاري المركز العلمي لالستشارات واإلعداد الرياضي ) مركز خاص ( )      

 :  مجاالت المركز  

 

 توجيه النشء للنشاط الرياضي المناسب. .1

 تخطيط وتنفيذ برامج التدريب السنوي والمرحلي الفردي والجماعي في األنشطة الرياضية المختلفة. .2

 متابعة مستويات اللياقة العامة والخاصة للرياضيين .   .3

 تقويم ومتابعة الحالة البدنية والتدريبية .   .4

 ( . سلة .. الخ –سباحة إقامة المدارس الرياضية في األلعاب المختلفة )    .5

 إقامة الدورات التدريبية إلعداد المدربين في األنشطة الرياضية .   .6

 ياضية .إقامة وإدارة المعسكرات الر   .7

 إدارة وتجهيز المنشآت الرياضية .   .8

 تنظيم وإعداد المهرجانات الرياضية .   .9

 .  االستشارات الخاصة بتصميم وتصنيع األدوات الرياضية .10

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

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

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

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

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

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

 


