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 ســــــــيرة ذاتيــــــة                           

                               ــــــــــــــــــــــ                                         

 
 مصري    االسم : عماد الدين نوفل أحمد إبراهيم         الجنسية :

 أستاذ التدريب الرياضي             التخصص : تمرينات  :  الوظيفة
                                                           م  9/4/1958تاريخ الميالد : 

 
 ميامي  -محافظة اإلسكندرية   –العنوان الدائم:   جمهورية مصر العربية 

   18الدور السادس شقة  3أبو العرب نسمة شارع                  
 

 والجمباز يناتعنوان العمل الدائم :    قسم تدريب التمر
  _ مصركلية التربية الرياضية للبنين ـ جامعة اإلسكندرية                         

 
  hotmail.com1etdhm@                 البريد اإللكتروني:

 

                :رقم )الموبايل (
 مصر            0121790300                                               

                    :     تلفون المنزل  

 مصر     اإلسكندرية /           035556407                                                 

 مصر اإلسكندرية /        035611123                                    :رقم الفاكس  

                                              

 مصر        035611129                                   :تلفون العمل

                                               

 مصر        035611123                             :العمل رقم فاكس 
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 متزوج  ويعول أربعة اوالد :  الحالة االجتماعية
 

 

 الشهادات العلمية : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م     بتقدير ممتاز  1980    بكالوريوس التربية الرياضيــــــــــــــة                    

 م 1984     ماجستير التربية الرياضيــــــــــــــــــة                       

  م 1989دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية                         

  

 التدرج الوظيفي :  
 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة  الوظيف             م  

قسممم تممدريت التمريوممات اال.م مماز   

كليممممة التربيممممة الرياضممممية لل وممممي    

           جامعة اإلسكودرية 

 الفترة                       

  إلي        م           

 م12/10/1984 م23/11/1980 معيد 1 

 م22/8/1989 م13/10/1984 مدرس مساعد 2 

 م30/1/1995 م 23/8/1989 مدرس 3 

 م28/8/2000 م 31/12/1995 أستاذ مساعد 4 

 تاريخه    م 29/8/2000 أستاذ  5 

 

  –أستاذ مشارك بقسم التربية البدنية بكلية المعلمين بالرياض 
 م  2003م   حتي عام    1993من عام   المملكة العربية السعودية           

 
 القري ـ أستاذ بقسم التربية البدنية بكلية التربية جامعة أم  

 م 2008م   حتي عام  2004من عام  المملكة العربية السعودية           

 

 الخ رات األكاديمية : 

 الوظيفة       خ الميالدتاري الصفة  االسم           م

 مدرسة     م26/11/1966 زوجة  توحيدة محمد صالح إمام  1

 طالبة بكلية التربية الرياضية  م 7/3/1989 ابنة  دينا عماد الدين نوفل  2

 طالبة بكلية التربية الرياضية م15/2/1991 ابنة هدير عماد الدين نوفل 3

 طالب بالشهادة اإلعدادية م17/1/1996 ابن  محمد عماد الدين نوفل  4

 تلميذة بالتمهيدي روضة  م18/7/2003 ابنة  خلود عماد الدين نوفل  5
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في التربية الرياضية  لجنة ترقي األساتذة واألساتذة المساعدين  ـ عضو

  ) محكم لألبحاث العلمية ( جمهورية مصر العربية     

 لجنة المؤتمرات العلمية بكلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية  ـ عضو 

 باإلسكندرية ة الرياضيةزة واألدوات العلمية بكلية التربيـ عضو لجنة األجه 

  باإلسكندرية  نـ عضو جمعية المدربين الرياضيي

 ـ عضو نقابة الرياضيين بجمهورية مصر العربية

 ـ المملكة العربية السعودية  لرياضيـ عضو االتحاد السعودي للطب ا 

 ـ عضو االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة  

 المملكة العربية السعودية                                             

 ـ المدير الفني لمركز التأهيل البدني ـ كلية المعلمين ـ بالرياض 

 المملكة العربية السعودية                                                    

 كلية التربية ـ المدير الفني ومخطط األحمال البدنية بصالة اللياقة البدنية 

 جامعة أم القرى ـ المملكة العربية السعودية                               

 لألحمال البدنية  هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية قطاع البطولةـ مستشار 

 ألبطال مصر الدوليين والمميزين المؤهلين لسنغافورة ل البدنية ـ مخطط األحما

 م  لبعض األلعاب الفردية 2012م  ودورة األلعاب األولمبية بلندن  2010   

 ـ مخطط األحمال البدنية للفريق القومي باالتحاد المصري للمصارعة 

 ضـ  عضو مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين بالريا

 ة بمركز البحوث التربوية يـلجنة الندوات والحلقات العلمـ  رئيس 

  ـ المملكة العربية السعودية بكلية المعلمين بالرياض     

 لمجلة كليات المعلمين  عضو لجنة تحكيم األبحاث العلمية ـ  

 ( بمشروع الجودة  التعليمية  ـ رئيس المعيار السادس عشر ) الفاعلية

 ية الرياضية للبنين ـ جامعة اإلسكندرية بكلية الترب   

  

     المقنن ودورة في مواجهة أمراض  بعنوان النشاط البدني إقامة دورة إدارة و ـ 
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 بالتعاون مع االتحاد السعودي للتربية  م  2008يناير  العصر) السكري (     

 الرياض ـ مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعوديةالبدنية و     

 

 بقسم التربية البدنية الدوري  مهرجانالواإلشراف علي دارة إ ـ

 ـ المملكة العربية السعودية بجامعة أم القرى                                   

 

 الرياض ـ –ـ المشاركة في الدورة التدريبية السابعة للطب الرياضي  

 م1994ربية السعودية المملكة الع                                              

  الرياض ـ  نـ المشاركة في ندوة التدريب البدني لدي األطفال والناشئي 

 م1995المملكة العربية السعودية                                                

 الرياض ـ  –ـ المشاركة في الدورة التدريبية التاسعة للطب الرياضي  

 م1995المملكة العربية السعودية                                                

 –الرياض  –ـ المشاركة في الدورة الدولية للطب الرياضي  

 م1995المملكة العربية السعودية                                                

 ـ  المشاركة في واإلشراف علي البحوث العلمية لنيل درجة الماجستير 

 لدكتوراهوا     

 الماجستير  تيالبحوث العلمية لنيل درج مناقشة ـ  المشاركة في 

 والدكتوراه     

 المشاركة بالعديد من األبحاث العلمية في مجال التمرينات البدنية خاصة  ـ

    ـوة العضلية وضبط وإنقاص الوزن وضبط نسبة السكر بالقـفيما يتعلق      

 فضال عن تنمية عناصر اللياقة  رول بالدمبالدم وتخفيض نسبة الكولست     

 البدنية خاصة باستخدام اإلثقال     

 ـ   العمل في مجال التدريب الرياضي 

 ـ العمل في مجال اإلعداد والتأهيل البدني 
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 : المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية ومنهاـ  

 –للبنات كلية التربية الرياضية –ـ المؤتمر العلمي األول 1

 م  1990–جامعة الزقازيق                                                  

 –كلية التربية  –ـ  مؤتمر التربية والنظام العالمي الجديد 2

 م1992–جامعة عين شمس                                                 

   الرياضة ( كلية التربية ـ المؤتمر العلمي ) التنمية البشرية واقتصاديات 3

 م 1995 –جامعة حلوان   -بالهرم الرياضية للبنين                         

 

 ادي والعشرين (    ـ المؤتمر العلمي الدولي ) الرياضة وتحديات القرن الح4

 م 1997–جامعة حلوان  –ــة الرياضية للبنين بالهرم كلية التربيـ     

 

 الرابع للمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح ـ  المؤتمر اإلقليمي5

 م 2008        والرياضة والتعبير الحركي لمنطقة الشرق األوسط اكتوبر      

 المشاركة كمحكم لألبحاث العلمية       

 باإلسكندرية     )   CISA 2009ـ المؤتمر الدولي اإلفريقي )  6

  المشاركة في فعاليات                                                           

 :الطالبية  ة في األنشطةالمشارك

 ـــــــــــــــــــــــ

 ـ مرشد أكاديمي لطالب مرحلة الدكتوراه

 ـ مرشد أكاديمي لطالب مرحلة البكالوريوس   

 ـ عضو اللجنة االجتماعية بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية 

 الرياضية للبنين ـ جامعة اإلسكندرية    

 الخ رات العملية :

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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  Dive master )) حاصل علي شهادة غواص محترفـ 

 ـ حاصل علي شهادة قيادة الكمبيوتر 

 Black Board )ـ حاصل علي شهادة الس ورة االلكترانية ) 

التمرين  ات  ت  دريب هي  ل الب  دني بقس  موالتأ واللياق  ة  ـ   تأس  يس ص  الة التمرين  ات 

  م 1990عام  جامعة اإلسكندرية ـ  للبنين مباز بكلية التربية الرياضيــة والج

  –ـ  تدريب اللياقة البدنية باألكاديمية العربية للنقل البحري  

 جامعة الدول العربية                                                              

 اد برنامج التمرينات والتأهيل البدني واللياقة البدنية بالتليفزيون المصري ـ إعد 

 ـــالسكندرية (  باسم رياضة األجيـالقناة الخامسة  ) اإل    

 ـ إعداد وتنفيذ مناهج التربية الرياضية بالمعسكرات القومية للشباب 

 م  1991عام   

  م  1991إسكندرية لعاب ـ تصميم وتنفيذ مراسم افتتاح الدورة الخامسة لأل

  –كلية التربية الرياضية للبنين   –ـ تدريب فريق القوة العضلية  

 جامعة اإلسكندرية                                                                

 ـ تأسيس مركز التأهيل البدني بقسم التربية البدنية بكلية المعلمين بالرياض  

 المملكة العربية السعودية                                                         

 ـ مخطط األحمال البدنية للفرق الرياضية  ومسئول صالة اللياقة البدنية ـ كلية 

 المعلمين بالرياض ـ المملكة العربية السعودية                                   

   هيل البدني بالجريدة الشهرية المسماة ـ تأسيس زاوية باسم مستشارك في التأ

 رسالة الكليات  التي تصدر عن كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية       

 ــي  علوزع الرياضي بمجلة السكري والتي تـباب النشاط لـ خبير رياضي  

 ـةربيجميع الدول الع                                                            

  

 محاضرة بعنوان ين بالرياض األول ب0ـ المشاركة في فعاليات كلية المعلم 

 القاتل الجماعي ( –ـات البدنية في الوقاية والتصدي للكولسترول التمرين ) دور 
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 هـ  1417ـ  تنفيذ وتصميم العرض الرياضي بكلية المعلمين 

   القرىـ  إعادة تأسيس صالة اللياقة البدنية بجامعة أم 

 المملكة العربية السعودية                                                       

 ـ  مخطط األحمال البدنية ومسئول اللياقة البدنية لمنتخبات الفرق الرياضية 

 ـ المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى                                   

 منطقة اإلسكندرية للقوة ومصارعة الذراعين ب األوليـ محاضر بالدورة 

 

 الخ رات في التدريس:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقسم التربية ال دنية ب.امعة أم القرى 
 قمت بتدريس المواد التالية     

 الرياضة  االتدريب الرياضي              *  فسيولوجي* 
 * اللياقة البدنية        * التمرينات البدنية           

 * البحث العلمي                  * علم وظائف األعضاء 
 * اإلعداد البدني                  * العاب المضرب 

 * علم النفس الرياضي           * سيكولوجية التدريب الرياضي 

  ( * تدريب رياضي ) تخصص اللياقة البدنية
 

 

 :  قمت بتدريس المواد التاليــــــــــةبكلية المعلمي  بالرياض ـ  

 * التمرينات البدنية        * الجمباز           * السباحة           
 * القوام والتمرينات العالجية      

 اإلسكواش  –الريشة الطائرة  –*العاب المضرب ) تنس الطاولة 
 تنس األرضي ( ال –                                                     

 الجودو ( –*العاب الدفاع عن النفس ) الكاراتيه 

 *التربية البدنية لألطفال        * أسس وبرامج التربية البدنية 

  *الصحة واللياقة البدنية    
  لذوي االحتياجات الخاصة  ـةي* أسس التهيئة البدن

 
 بكلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية 

 مرحلة البكالوريوس  التمرينات البدنيةـ تدريس مادة 
 مرحلة البكالوريوس  ــازـ تدريس مادة الجمبـ

 ـ التقويم والقياس في التمرينات البدنية مرحلة الدكتوراه
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 ـ االنتقاء في التمرينات والعروض الرياضية 
  ـ مادة الغوص ) تدريب لطلبة التخصص ( 

 

 ألبحاث الموشورة :ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ـ تأثير تنمية القوة العضلية باستخدام نوعين من االنقباض العضلي  1

  –كلية التربية الرياضية للبنات  -المؤتمر العلمي األول

 م1990 –جامعة الزقازيق                                                   

  لفسيولوجية ـ تأثير تمرينات القوة العضلية علي بعض المتغيرات ا 2  

 المجلة العلمية للمعهد  -سنة   22ـ  18يائية للشباب من والبيوكم       

 م1991–جامعة السكندرية  –للصحة  العالي                                   

 المجلة  –ـ دور اللياقة البدنية لتحقيق المتطلبات المهنية في المجال البحري  3 

 م1991 –جامعة اإلسكندرية  –التربية الرياضية للبنات  العلمية لكلية           

  –ـ تأثير تمرينات التحمل علي الكفاءة الفسيولوجية وعالقتها بدهون الدم  4   

  –المجلة العلمية  لكلية التربية الرياضية للبنين         

 م1992–جامعة الزقازيق                                                        

 إلنجاز التطبيقي ـ تأثير تمرينات التسلق علي الكفاءة البدنية ومستوي ا 5 

    ــم   الهندسي باألكاديمية العربية للنقل البحري جامعة لطالب القس       

 –ـة التربية الرياضية للبنين المجلة العلمية لكلي  -عربية الدول ال       

 م  1992 –جامعة اإلسكندرية                                                    

   

 المجلة  –ـ القوة المميزة بالسرعة وعالقتها بمحددات التصويب الثالثي  6 

 م1992 –جامعة اإلسكندرية  –ـة  التربية الرياضية للبنين العلمية لكلي        

 

 جيه الشباب الجامعي في ضوء النظـام ـ دور النشاط الرياضي في تو 7 

 كلية التربية  –مؤتمر التربية والنظام العالمي الجديد  ـديدالعالمي الج        
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 م1992 –جامعة عين شمس  –         

 

 

 رات الفسيولوجيةـ أثر استخدام تمرينات االستيك المطاط علي بعض المتغي 8 

 كلية –المؤتمر العلمي الدولي  –ـة  ومستوي أداء السباحة الحرة والبدني      

  م 1995 –جامعة حلوان  –بالهرم  ـة للبنين    التربية الرياضيـ        

 

 

 ـ تأثير تمرينات التوازن علي الكفاءة البدنية والفسيولوجية لدي المدمنين 9  

    –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  –العلمي الدولي المؤتمــر  –     

 م1997 –حلوان  جامعة                                                       

 البدنية وضبط وإنقاص ـ تأثير التمرينات الهوائية التوقيتية علي الكفاءة  10 

  –ـباب المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية للبنات الوزن للشـ       

 م  1998 –جامعة اإلسكندرية                                                   

 

 

 عن جراحة إعادة بناءـ تأثير برنامج تمرينات لتأهيل مفصل الكتف كبديل  11

  –المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية للبنين  أربطة الكتف       

 م 1999 –جامعة الزقازيق                                                       

 

 

 

 افق العضلي العصبي علي ترقية الحالة ـ تأثير برنامج لتمرينات التو 12 

 العلمية لكلية المجلة  –سنة  12ـ  9ـة لألطفال من الوظيفيـالبدنية و         

 م 1999–اإلسكندرية   ـةجامع –ـة للبنين التربية الرياضيـ        
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 لي مستوي الجلوكوز فيـ تأثير التمرينات البدنية مختلفة الشدة ع 13 

 المجلة العلمية لكلية التربية   -السكري من الرجال   دي مرضيالدم لــ       

 م2000 –جامعة طنطا  –                                                       

 

 ـ تأثير التمرينات البدنية التنافسية علي بعض الدالالت الوظيفية والبدنية  14 

 لعلمية لكلية التربيةالمجلة ا –المعلمين  لطالب كليـــــات        

 م   2000 –جامعة طنطا  –                                                      

 

 ـ  النشاط الرياضي بين الواقع والطموح في ضوء تحديات العصر ـ 15

 ورقة عمل مقدمة بمؤتمر المسؤولية الوطنية واإلنسانية للمؤسسات          

 تحديات العصر كلية التربية ـ مكة المكرمة  التربوية في ضوء         

 ـ المملكة العربية السعودية جامعة أم القري ـ                                 

 

 عالجية لتقنيين نسبة ام التمرينات البدنية كوصفة ـ برنامج مقترح باستخد 16

 لية لبحوث السكر في الدم ـ  بحث مقدم لجائزة األمير فيصل بن فهد الدو        

 تطوير الرياضة العربية ـ المحور الثاني ـ الطب الرياضي        
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