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 :بيانات عامة
        مصطفى حممد أمحد نور االسم:

 دكتور بقسم تدريب التمرينات واجلمبازأستاذ الوظيفة احلالية: 
 12/9/1969تاريخ امليالد: 

 متزوجاحلالة االجتماعية: 
       اإلسكندرية – ش الظاهر بيربس أبوقري 2العنوان: 

 01063397711رقم املوبايل: 
       26909120201936: الرقم القومى

                                       m_nour13579@yahoo.com                                  االلكرتوني:الربيد 

                                   
 املؤهالت العلمية:

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

 ً التدرج الوظيفى 

بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندريه اعتبارا من  تدريب التمرينات والجمبازمعيد بقسم  -
 م . 1995م وحتى  15/10/1992

بكلية التربية الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه  تدريب التمرينات والجمبازمدرس مساعد بقسم  -
 م .  30/5/2000م وحتى  30/11/1995اعتبارا من

بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندريه  تدريب التمرينات والجمبازبقسم  دكتور مدرس -
 . م30/5/2005م وحتى  31/8/2000اعتبارا من 

بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندريه  تدريب التمرينات والجمبازبقسم أستاذ مساعد  -
 م . 6/11/2012م وحتى  31/5/2005اعتبارا من 

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية
 1991 البكالوريوس /الليسانس -1

 بنين جامعةكلية التربية الرياضية 

 االسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية

 1995 املاجستري -2

 2000 الدكتوراه -3

 أستاذ مساعد-4

 

2005 

 2012 أستاذ-5
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بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة  تدريب التمرينات والجمبازبقسم أستاذ التمرينات البدنية  -
 م وحتى اآلن. 25/11/2012سكندريه اعتبارا من األ

 

 :األنشطة التدريسية
لجميع الصفوف تدريب التمرينات والجمباز قسم المواد الدراسية بلكافة يقوم بجميع أعمال التدريس  -

 . الدراسية

 بالقسم.قوم بتدريس حزمة من برامج الدراسات العليا ي -

 . بالكلية( للطالب  التمرينات البدنية)  المنهجيةالمساهمه فى أعداد الكتب  -

 .المشاركه فى أعداد االمتحانات النظريه والعمليه والتصحيح ورصد الدرجات  -

 .األشراف على سير الدراسه  -

 .لنتائج بالكليه المشاركه فى أعمال األمتحانات وأستخراج ا -

 ب، لجنة شؤون التعليم والطال العلميةوالمختبرات  األجهزةلجنه  )المشاركه فى اللجان العلميه بالكليه  -

 . ( بالكلية

 .الدكتوراه  الماجستير و مرحلة بالكلية العلميةالرسائل  األشراف على -

 مناقشة وايجازة الرسائل العلمية . -

 .التى تعقد بجمهوريه مصر العربيه وخارجها  ةبالمؤتمرات العلمي األشتراك -

 الميداني.التدريب األشراف علي طالب  -

 األشتراك فى لجان القدرات الخاصة بقبول الطالب الجدد بالكلية . -

 .في معسكر الجامعة بباجوش  التخرج طالبعلي  اإلشراف -

 . لمدين عامين بالكلية الطالبية واألنشطة اإلسكاناألشراف على طالب القسم الداخلى بقسم  -

 م2006مسؤول اللجنة الرياضية باألنشطة الطالبية بالجامعة  -
 م93/1994(بالمعسكر الدائم بحلوان  5، 4قائد أفواج طالب جامعة اإلسكندرية ) الفوج  -

 م2004الطالب المتفوقين رياضيا ( بالغردقة  قائد فوج جامعة اإلسكندرية ) -

 الدورات التدريبية: 

 اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة اسم الدورة م
1.  

 تقييم التدريس

Teaching Evaluation 
4-66/3/2002 

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

/ 

2.  
 التدريس الفعال

Effective teaching 
22-26/7/2002 

3.  
 مهارات العرض الفعال

Effective presentation Skills 
17-19/4/2003 

4.  
 تنمية مهارات التفكير

development thinking skills 
21-23/3/2003 

5.  
 كتابة الورقة العلمية والنشر الدولي

Writing Scientific paper and 
4-6/4/2004 
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International Publication 

6.  
 االتصالمهارات 

communication skills 
14-16/4/2004 

7.  
 النشر الدولى لألبحاث العلمية

International Publication of Research 
30-31/1/2005 

8.  

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

Student Evaluation and Examination 

Techniques 

13-14/2/2006 

9.  
 تنظيم المؤتمرات العلمية

Organizing scientific conferences 
13-14/2/2005 

10.  
 نظم الساعات المعتمدة

The credit hour System 

31/3-

1/4/2007 

11.  
 معايير الجودة في العملية التعليمية

Quality standards in Learning 
2-3/4/2008 

 

 
 

 األنشطة البحثية:
 حبثى املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

الكفاءة تأثير بعض التمرينات البدنية علي تحسين 
البدنية والفسيولوجية لدي األفراد متوسطي العمر ألداء 

  مناسك الحج والعمرة

 م2004

المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية 
جامعة  –كلية التربية الرياضية  –والرياضة 

  المنصورة
 مجلة نظريات وتطبيقات

المجلة علمية متخصصة لبحوث التربية 
البدنية والرياضة ـ كلية التربية الرياضية 

 للبنين جامعة اإلسكندرية

2.  

البدنية المختلطة ) الهوائية واالهوائية   تمريناتال تأثير
(علي بعض وظائف التنفس للمراهقين في بعض 

   ةالبيئات المناخية المختلف

2006 

3.  

البدنية باستخدام الوسط المائي  تمريناتالفاعلية بعض 
علي تحسين الكفاءة الوظيفية لدي األفراد ذوي بعض 

 عومل المخاطرة التاجية

2010 
مجلة أسيوط لعلوم وفنوون التربيوة الرياضوية 

كليووة  –مجلووة علميووة رياضووية متخصصووة  –
 جامعة أسيوط –التربية الرياضية بأسيوط 

4.  

أثر التمرينات الجماعية باستخدام صندوق الخطو علي 

تحسين بعض القدرات الحركية العامة للمرحلة السنية 

 سنة  11-9من 

 م2011

كلية –المجلة العلمية للبحوث والدراسات 
جامعة قناة –التربية الرياضية ببورسعيد 

 السويس 

5.  
 تمرينات الخطودراسة بعض االستجابات الوظيفية ل

 مختلفة الشدة لدي السباحين الناشئين
2011 

مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية 
جامعة  –كلية التربية الرياضية  -والرياضة

مدينة السادات –المنوفية   

6.  
تأثير بعض التمرينات البدنية علي تحسين الحالة 

 الوظيفية لمرضي تصلب الشرايين السباتية 
 م2011

 مجلة نظريات وتطبيقات
المجلة علمية متخصصة لبحوث التربية البدنية 
والرياضة ـ كلية التربية الرياضية للبنين جامعة 

 اإلسكندرية

7.  

فاعلية تمرينات العروض الرياضية علي تحسين بعض 
القدرات التوافقية لدي طالب الفرقة الثانية بكلية التربية 

 الرياضية بنين باإلسكندرية 

 م2012
 –المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية 

 جامعة طنطا –كلية التربية الرياضية 
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 اخلربةجماالت 

  المجال التطبيقي : -

 والمملكة العربية السعوديةمصمم ومنفذ للعروض الرياضية بجمهورية مصر العربية  -

حاصل على المركز األول على مستوي الجمهورية في تصميم وتنفيذ العرض الرياضي للكليات  -

 م2006المتخصصة 

 م1993/1994مدرب اللياقة البدنية باألكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري  -

 م1996/1997مدرب اللياقة البدنية بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية  -

 م1996/1997اللياقة البدنية بمركز اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية مدرب  -

 م1992مدرب اللياقة البدنية بكلية الدفاع الجوى  -

 م2003/2008مدرب اللياقة البدنية بالشركة العربية للبترول ) سوميد (  -

 محاضر بدورات التوعية بالجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية الرياضية  -

 محاضر بدورات اللياقة البدنية والتأهيل البدني وتخطيط األحمال وإصابات المالعب -

8.  

لتوازن علي تحسين المستوي فاعلية بعض تمرينات ا
 طسة األمامية المكورة لدي العبي الغطس غلل المهاري

 

  م2011

9.  

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتحسين الكفاءة الوظيفية 

لدي منسوبي جامعة الجوف للوقاية من اإلصابة 

 بأمراض قلة الحركة 

2006 

 -مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
 –جامعة المنوفية  –كلية التربية الرياضية 

 مدينة السادات

10.  

البدنية الهوائية باستخدام  تمريناتالفاعلية بعض 
الوسط المائي علي تحسين الحالة البدنية 

 والفسيولوجية لدي المصابين ببعض األمراض التنكسية
 

2010  

11.  

تأثير تمرينات الخطو علي تحسين الحالة الوظيفية 
للجهاز التنفسي لدي طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة 

 العربية السعودية

 م2011
 والرياضة الرياضية للتربية العلمية المجلة

 بالهرم للبنين الرياضية التربية كلية ـ

 حلوان جامعة

12.  

تأثير برنامج تمرينات بدنية باألدوات علي تحسين  "
بعض القدرات الحركية وبعض المتغيرات الفسيولوجية 

 بجزء األعداد البدني لدي طالب السنة التحضيرية
 بالمملكة العربية السعودية " 

 

2011 
المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية 

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –والرياضة 
 صورةالمن
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 محاضر بدورات تأهيل مدربي العروض الرياضية -

 .محاضر بدورات إعداد القادة بمعسكرات الجامعة  -

 م  2004مدرب بالمشروع القومي ألعداد الناشئين والتابع إلى المجلس القومي للرياضة   -

 م2005ة نادى جامعة اإلسكندرية ألعضاء هيئة التدريس ) اللجنة الرياضية (عضو مجلس أدار -

 . العب ألعاب قوى سابقا وحاصل علي العديد من بطوالت الجمهورية -

 :الخبرات بجامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية

 أوال الخبرات على مستوى الجامعة : •

 هـ  1430/  1429 -هـ 1429 /1428 الجوفعضو لجنة كتابة التقرير السنوي لجامعة  -
 عضو لجنة التدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة . -
 عضو لجنة التقويم الذاتي بالجامعة . -
 هـ .1430 /1429نادي جامعة الجوف الصيفي ومشرف مؤسس  -
  هـ .1431/ 1430مشرف اللجنة الرياضية بنادي جامعة الجوف الصيفي  -
 .هـ  1431/1432مدير مركز جامعة الجوف للياقة البدنية ومؤسس  -
 عضو لجنة إعداد اختبارات المعيدين والمعيدات بالجامعة . -
 عضو لجنة إعداد اختبارات الوظائف اإلدارية بالجامعة . -
 عضو مجلس عمادة كلية التربية بالجامعة . -
  بالجامعة . عضو مجلس عمادة السنة التحضيرية -
 شؤون الطالب بعمادة السنة التحضيريةعضو لجنة  -
 هـ 1430 /1429مصمم ومنفذ العرض الرياضي الذي شاركت به الجامعة بمهرجان الزيتون  -
 مشروعات ممولة من الجامعة منها  10و مشارك في ما يقرب من باحث أول ا -

فية لمرضى لمشروع البحثي ) فاعلية برنامج تدريبي مقترح بدني وغذائي على تحسين الحالة الوظيا -
 السكري بمنطقة الجوف (

 لمشروع البحثي ) تقويم عوامل األمن والسالمة بالمنشآت الرياضية ودورها في ا -
 نشر الوعي الرياضي والغذائي بمنطقة الجوف ( -

دراسة فاعلية برنامج غذائي ورياضي في الوقاية من اإلصابة ببعض األمراض  المشروع البحثي ) -
 المصاحبة للتغيرات المناخية بمنطقة الجوف (

 مؤلف الكتاب المنهجي للتربية البدنية بالسنة التحضيرية بجامعة الجوف -
 

 

 :التربية ثانيا الخبرات على مستوى كلية  •

 . هـ 1434هـ  إلى  1429 قسم التربية البدنية من  منسق -
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 .هـ  1434 هـ  إلى  1430منسق اللجنة العامة لألنشطة بالكلية من  -
 عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية . -
 عضو لجنة كتابة التقرير السنوي للكلية . -
 عضو لجنة التقويم الذاتي بالكلية. -
 طالب بالكلية .عضو لجنة االختبارات وشؤون ال -
 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية . -
 التدريس بكلية التربية والسنة التحضيرية بجدول دراسي كامل .  -

 

 :عمادة السنة التحضيرية الخبرات على مستوى  ثالثا •

 هـ . 1435/1437المشرف األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية من  -
 هـ . 1435/  1434منسق قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة التحضيرية  -
 عضو لجنة تطوير المقررات الدراسية بعمادة السنة التحضيرية . -
 منسق المؤتمر العلمي السادس بعمادة السنة التحضيرية . -
 هـ  1436 /1435ادة السنة التحضيرية  منسق عام األنشطة بعم -
-  

 المجال التقنى :

 (QAAP)نائب رئيس مشروع توكيد الجودة واالعتماد بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية -

- Quality assurance and accreditation projects ) ) 

 عضو مجلس إدارة مركز ضمان الجودة واالعتماد بالكلية . -

 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف 

  العلمية: املؤلفات

 ( 1دليل التمرينات البدنية ) -

 ( 3دليل التمرينات البدنية )  -

 املرحلة الرسالةعنوان  اسم الباحث م
تاريخ 
 املناقشة

عزمي فيصل   .1
 السيد

فاعلية تمرينات الخطو لإلرتقاء بمستوي نظامي الطاقة 

 سنة 15-13للمرحلة السنية  الهوائي واالهوائي
 ماجستير

31/12/

2002 

مصطفى حامد   .2
 دعابيس

تاثير برنامج التمرينات الهوائية في تصلب شرايين المخ 

 السباتية
 دكتوراه

م14/1

2003 
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 مرض السكر والتمرينات البدنية  -

 التربية البدنية الخاصة -

 الرياضة والغذاء أسلوب حياة -

- Physical activities for health and fitness 

 

 


