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CV     

 

 :بيانات عامة
        حممد حممد حممد عبد اهلادى دومه االسم:

 بقسم اصول الرتبية الرياضية مدرسالوظيفة احلالية: 
 7/5/1981تاريخ امليالد: 

 متزوجاحلالة االجتماعية: 
       اإلسكندرية – أول املنتزه –السيوف اجلديدة  16من ش 21شالعنوان: 

 01119599006رقم املوبايل: 
       28105071801073: الرقم القومى

      :  dr Mohameddoma@gmail.com االلكرتونيالربيد 
 

 املؤهالت العلمية:

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية
 2004 البكالوريوس /الليسانس -1

 بنين جامعةكلية التربية الرياضية 

 االسكندرية

جمهورية مصر 

 العربية

 2009 املاجستري -2

 2013 الدكتوراه -3

 

اجلامعة / املؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة
 التعليمية

 الدولة

 2009 –   2005 معيد

بنين كلية التربية الرياضية 

 االسكندرية جامعة

جمهورية 

 مصر العربية

 2013 – 2009 مدرس مساعد

    27/5/2013 مدرس دكتور

 



 
 

2 
 

 
 :األنشطة التدريسية

 
 .للفرقة الثانية المجال الرياضى فىعلم الحركة المشاركة فى تدريس مقرر -1

 .األولى بالكلية التعليم للفرقةلمشاركة فى تدريس مقررتكنولوجيا ا -2

 .بالكلية األولىالمشاركة فى تدريس مقرر الحاسب اآللى للفرقة  -3

 .بالكلية األولىللفرقة  اإلحصاءالمشاركة فى تدريس مقرر  -4

 المشاركة فى تدريس بعض مقررات مرحلة الدبلوم طبقا لتوزيع المواد لكل فصل .  -5

إلقاء محاضرة بعنوان علم الحركةة للمةدرا الرياضةى ضةمن الةدورة األساسةية إلعةداد المةدربين بنقابةة المهةن الرياضةية  -6

 .بدمنهور

 الدورات التدريبية: 

 اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة اسم الدورة م
1.  

المهنة أخالقيات   

Code of Ethics 
23/4/2006 

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

http://www.fldc.alexu.

edu.eg/ 

2.  
 مهارات االتصال

communication skills 
20/3/2007 

3.  
 التدريس الفعال

Effective teaching 
1/12/2007 

4.  
 أخالقيات البحث العلمى

Research methodology  
25/12/2007 

5.  
 مهارات العرض الفعال

Effective presentation skills 
17/4/2007 

6.  
 مهارات التفكير

Thinking skills  
3/4/2007 

7.  
 ة التدريسيةمعايير الجوده فى العملي

Quality standards in teaching 
23/4/2013 

8.  
 نظم االمتحانات وتقويم الطالا

Student Evaluation and Examination 

Techniques 

15/4/2013 

9.  
 النشر الدولى للبحوث العلمية

International publishing of research   
24/1/2013 

10.  
 نظم الساعات المعتمدة

The credit hour System 
6/1/2013 

11.  
 الجوانب القانونية والمالية فى األعمال الجامعية

University legal &financial aspects  
15/1/2013 

12.  
 وإدارة الفريق البحثي الممولةتنفيذ المشروعات 

Funded Research Implementation 
4/5/2017 
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and Research Team Management 

 

 توقيت الدورة اسم الدورة م

 
 اسم اجلهة املاحنة

 

13.  
 تصميم وانتاج المحتوي الرقمي

Design and Developing the digital 

content 

10/5/2017 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

http://www.fldc.alex

u.edu 

 

14.  
 النشر الدولى للبحوث العلمية

International publishing of research  
17/5/2017  

15.  
 برنامج التحليل الحركى

Dartfish 
2/2006 

وحدة الحاسب ونظم 

المعلومات بكلية التربية 

الرياضية بنين جامعة 

 اإلسكندرية
16.  ICDL Certificate 9/5/2006 

 17/4/2010 ساعة 36لمدة  16دورة لغة انجليزية للمستوى   .17
وحدة اللغة بكلية التمريض 

 جامعة اإلسكندرية

 
 

 األنشطة البحثية:
 حبثى املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

 

 ربةجماالت اخل

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م
1.  

دراسة بعض الخصائص الحركية لحركات الضرا فى 

 الكرة الطائرة والكاراتيه
2009 

الرياضية بنين جامعة كلية التربية 

 اإلسكندرية
2.  

توجيه التمرينات النوعية وفقا للمؤشرات الحركية 

والعضلية األكثر إسهاما لبعض حركات الضرا لتحسين 

 مستوى األداء الحركى للناشئين

2013 

3.  
Biomechanical indicators of jump height 

among varied techniques of vertical jump  
2016 

American Journal of Sports 

Science 

4.  
تقويم ميكانيزمات بعض تدريبات الوثب خالل مرحلة 

 الهبوط
2017 

 مجلة علوم وفنون الرياضة

كلية التربية الرياضية للبنات ب

 بالجزيرة

http://www.fldc.alexu.edu/
http://www.fldc.alexu.edu/
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 علم الحركة. .1

 التدريب الرياضى . .2

 . الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى .3

 القياس والتقويم فى المجال الرياضى .4

 نظريات الحركة لإلنسان. .5

 الجهاز العضلى الهيكلى .6

 أجهزة القياس و اإلختبار فى علوم الحركة و الميكانيكا الحيوية. .7

 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف 

 

 

 املهارات املعملية:

 ( للعديد من المهارات و الرياضات منها:2D & 3Dالتحليل الحركى ثنائى و ثالثى األبعاد ) •

، الكاراتيةةه ، الوثةةب العمةةودى ، بعةةض التمرينةةات الخا ةةة و  الترامبةةولين)، كةةرة السةةلة ، الكةةرة الطةةائرة ، كةةرة اليةةد ، ، 

 النوعية(

 للعديد من المهارات و الرياضات منها: (EMG) تحليل النشاط الكهربى للعضالت  •

هارات فى الكاراتيه ، الوثةب العمةودى ، بعةض اإلرسال( ، )، م –الضرا الساحق  –)مهارات فى الكرة الطائرة )اإلعداد 

  التمرينات الخا ة و النوعية(.

 ( للعديد من المهارات و الرياضات منها:Force Platformالقياس و التحليل على منصة قياس القوة ) •

 ، الوثب العميق ، الوثب العمودى(كرة السله )الكرة الطائرة ، التصويب فى كرة اليد ، 

 البرامج البيوميكانيكية التالية: مهارات إستخدام •

• Dartfish  

• Kinovea 

• VideoPoint 2.5 2D Motion analysis 

 

 مهارات إستخدام األجهزة البيوميكانيكية التالية: •

• Mega ME6000 (EMG 16 channel) 

• Force platforms (Bertec, Kistler) 

 املرحلة الرسالةعنوان  اسم الباحث م
تاريخ 
 املناقشة

هدير عماد الدين   .1
 نوفل 

أثر الطالقة الحركية على بعض الخصائص النفسية 

 سنوات   6-5والمهارات األساسية من سن 
 7/2016 يرتماجس

2.      

3.      
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 المعالجات اإلحصائية.( فى SPSSمهارات إستخدام الحقيبة اإلحصائية  ) •

 

 

 

 

                                                                                


