د  /عماد أحمد إبراهيم أحمد النادى

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية البدنية وعلوم الحركة

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

التربية البدنية  -تدريب رياضي
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

emad.elnady_2310@yahoo.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه فلسفة التربية البدنية

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

البيانات
الشخـصية

اإلســـــــــــــــــــــم
تاريــــخ املــــيـــالد
الديــــــانـــــــــــــة
اجلـــنــــســـــيــــــة
الـــعــــــــــنــــوان
احلالة االجتماعية
الوطيفة احلالية
تـــلـــيـــفـــــون
بريد اليكرتوني
املؤهالت الدراسية

:

عماد أمحد إبراهيم أمحد النادى
0711/01/32
مـســلم
مصري
بنايوس  -الزقازيق  -شرقية
متزوج

:

استاذ مساعد بكلية الرتبية – جامعة القصيم
الرتبية البدنية وعلوم احلركة

:

11755667361320

:

emad.elnady_2310@yahoo.com

:
:
:
:
:

-

قسم

بكالوريوس تربية رياضية  0777م تقدير عام جيد ()%12.26
أوائل خرجيى دفعة  0777برتتيب الثامن على الدفعة
حاصل على دبلوم الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية 3113
حاصل على درجة املاجسـت فـى الرتبيـة الرياضـية ( 3115تـدريب رياضـ
بعنوان " تطوير سرعة ودقـة أناـاا امةمـة فـى الـع امللعـب امةـومى لـدى
العبى كرة القدم "
حاصــل علــى درجــة الــدكتوراة ال لســ ة فــى الرتبيــة البدنيــة-جامعــة
الزقـــازيق 3102قســـم الرياضـــات اعماعيـــة برســـالة عنواناـــا "تـــتا تقن
االمحــاا التدريبيــة وفقــا ل ــرتات املوســم التــدريو علــى بع ـ مكونــات
ال ورمة الرياضية لالعو كرة القدم"

الدورات التدريبية
الحاصل عليها

 حاصــل علــى الــدورة الدوليــة لتــدريب الناشــق فــى كــرة القــدم ال ـ ىحاضر فياا احملاضر الدوىل األملـانى فرانـس سـبلرت والتـى نامتاـا عيـة
العلوم الرياضية برعاية األحتاد املصرى لكرة القدم
 اجتياز الدورة التدريبية إلعـداد مـدربى كـرة القـدم رقـم ( )32جبامعـةالزقازيق
 حضور الـدورة التدريبيـة جبامعـة الزقـازيق والـ ى حاضـر فياـا األسـتاذالدكتور  /م تى إبراهيم أستاذ كرة القدم .
 اجتياز الدورة التدريبية املتقدمة فى التدريب الرياضى مـن األكادييـةاألوملبية للقادة الرياضي بتقـدير عـام امتيـاز واألوا علـى شـعبة كـرة
القدم فى ال رتة من  6/02حتى 3117/5/32م.
 احلصــوا علــى الرخصــة الدوليــة التدريبيــة " " Cمــن االحتــاد االفريقــىواالحتاد املصرى لكرة القدم 3102

اخلربات التعليمية

 اجتياز الربنامج التدريبى ال ى عقد بقسـم الرياضـيات بكليـة العلـوم فـىاحلاسب اآلىل وتطبيقاته فى العلوم املختل ة
 اجتياز دورة اللغة اإلجنليزية ( )Toeflبدرجة ( )621درجة عضو نقابة املان الرياضية ورقم العضوية ( )21305متعـاون بكليــة الرتبيــة قســم الرتبيــة البدنيـة وعلــوم احلركــة مــن عــام0226وحتى 0221ة
 عضو هيقة التدريس بكلية الرتبيـة قسـم الرتبيـة البدنيـة وعلـوم احلركـةمن عام  0221وحتى تارخيه

الخبرات السابقة

(كالعب)

الخبرات السابقة

(كمدرب)

 ناشئ بنادى الشرقية مبراحله املختل ةالعب كرة القدم بالدورى املمتاز ب بنادى ديرب جنم من عام  0771وحتى3112
العب كرة القدم بالدورى املمتاز ب بنادى أبو كب الرياضى من عام3112وحتى 3115
العب منتخب الشرقية املشارك فى بطولة كتس الرئيس حممد حسنىمبارك موسم 3115 – 3116
املدرب العام ل ريق نادى ابو كب الرياضى حتت  31سنة موسم / 31113111
املدير ال نى ملنتخب جامعة الزقازيق للكرة اخلماسية من عام  3115وحتى 3117واحلائز على املركز الثالع فى البطولة العربية للةامعات املصرية
والعربية.
املدرب العام واملشرف على منتخب جامعة الزقازيق لكرة القدم من عام 3110وحتى  3117وال ى حصل على املركز األوا فى بطولة اعامعات املصرية لعام
 3115 – 3116واملركز الثانى فى بطولة اعامعات العربية االوىل 3115
مدرب بنادى املصرية بالزا بالزقازيق عام  3111وحتى 3117م.مدرب باألكاديية التخصصية للناشق الرياضي بكلية الرتبية الرياضيةجامعة الزقازيق 3117م.
 املدير ال نى الكادييه نادى النةمة من عام  0223وحتى 0222املدير ال نى لناشق نادى النةمة السعودى بالدورى املمتازعام 0222مدرب بنادى النةمة السعودى ال ريق االوا من عام 0222اىل عام 0221-مدرب فريق كلية الرتبية جامعة القصيم 0226اىل 0221ة

