
 ① 

 C.V  
  -بٌانات شخصٌة :

 
 محمد محمود علً عبد العظٌم علً النجار .  -م :ــــــــــــــــــــــــــــاالس

 . 4100041  -ة :ـــــــــــــرقم البطاق
 .شعبة تنظٌم وإدارة  –تربٌة رٌاضٌة  دكتوراه -ل :ـــــــمؤهـــــــــــــــــــال

 بنٌن ببنها .للرٌاضٌة التربٌة البكلٌة  ٌئة تدرٌسعضو ه -ـــــــــٌفة :ـالوظـــــــــــ
 . إعفاء   -الموقف من التجنٌد :

 .  04271111028     -ٌفون :ـــــــــــرقم التل
                            mohamedelnagar75@gmail.comالبرٌد اإللكترونً : 

MOHAMED.ELNAGAR@fped.bu.edu.eg 

 

 

   -الدورات الحاصل علٌها :
 

 

  2001معلم سباحة بتقدٌر جٌد عام  إعداددورة . 

  2001ٌد جدا عام ـــــــــبتقدٌر ج واإلنقاذري للغوص ـــمن االتحاد المص الغرقى إنقاذدورة . 
  2001عام  واإلنقاذدولٌة من االتحاد الدولً للغوص  إنقاذدورة . 
  2002بتقدٌر جٌد جدا عام  أندٌة وتأهٌل صاباتإدورة . 
  2002صحٌة وتدلٌك بتقدٌر جٌد جدا عام  أندٌة تأهٌلدورة . 
  بتقـدٌر امتٌـا   اذـــــــواإلنقوص ـــــصري للغــــــــــحاد المـــــمن االت ىــــــــــــالغرق اذـــإنقدورة

 .2002عام 
  2002معلم سباحة بتقدٌر امتٌا  عام  إعداددورة . 
  2002دورة مدربً فرق البراعم باالتحاد المصري للسباحة عام . 
  ( دورةCPR    وFIRST AID     مـن )AMIRICAN RED CROS    المقامـة

 . 2003عام  GOLD'S GYMبـــ 

   ( دورةGENIRAL FITNEES  معتمــدة م )ن ـــــــISSA   ة بــــــ ــــــــامــــــوالمق

GOLD'S   2008عام . 

 السباحة الدولٌة دورة مدربٌن  clinc1      2007والمعتمدة من اإلتحاد االلمانً للسباحة . 

  دورةASCA    والمعتمــدة مــن الجمعٌــة اةمرٌكٌــة لمــدربٌن الســباحة  بالتعــاون مــ  اإلتحــاد

 . 2000االماراتً للسباحة ) المستوي اةول : الثالث ( 
 2007 تحاد المصري ةلعاب القويالدورة المتقدمة لمدربً ألعاب القوي والمعتمدة من اإل . 
 الدولً للغوص واإلنقاذ  دلمدربً السباحة بال عانف والمعتمدة من اإلتحاورة الدولٌة دال ILS 

2041. 
  الدورة اةساسٌة للسباحة والمعتمدة من اإلتحـــــــــاد الدولً للسباحةFINA  2041 . 
  ــــة المتقدمـــة للســـباحة والمعتمـــدة ـــدورة الدولٌـــــ ــــة ال ــــدولً للســـباحـ ــــاد الــــ مـــن اإلتحــــــــ

FINA  2041 . 
  2047دورة صقل لمدربً المنتخبات والمدٌرٌن الفنٌٌن من اإلتحاد الدولً للسباحة . 
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 -الشهادات والخبرات الحاصل علٌها:
 

 

  2001لموسم صٌف  منقذاشهادة خبرة من نادي هلٌولٌدو لعملً به. 
 2001ٌف ــلً به كمعلم سباحة موسم صملع شهادة خبرة من نادي الشمس  . 

  2001ٌف ـــــلموسم ص كمنقذأكتوبر لعملً به  3شهادة خبرة من نادي . 
  2001لموسم صٌف وشتاء أكتوبر لعملً به كمعلم سباحة  3شهادة خبرة من نادي . 
  2002شهادة خبرة من هلٌولٌدو لعملً به كمعلم سباحة صٌف . 
 2002ملً به كمعلم سباحة صٌف شهادة خبرة من الغابة لع . 
 مبـً للمعـاقٌن لمشـاركتً فـً فاعلٌـات بطولـة الجمهورٌـة ٌشهادة تقدٌر  من المركـ  االول

 .43/42/2001 وحتى 41/42/2001للمعاقٌن المقامة باستاد القاهرة من 
  شٌطٌة المقامـة بحمـام تنفً فاعلٌات البطولة ال لمشاركتًشهادة تقدٌر من نادي هلٌولٌدو

 . 2002ة نادي هلٌولٌدو سباح
  شـهادة تقـدٌر مـن مؤسسـةTALIANO SPORT   لعملـً بهـا كمـدرب ومحاضــر

 . واإلنقاذالتابعة االتحاد المصري للغوص  واإلنقاذ معلم إعدادلدورات 
  أكتوبر لعملً به كمعلم لمـدارس السـباحة مواسـم صـٌف وشـتاء   3شهادة خبرة من نادي

 (2001-2002-2003-2008 . ) 
  للسباحة بالنادي .  01ثم فرٌق  01م.مدرب  لفرٌق   أكتوبر لعملً به 3من نادي افادة 
  أكتــوبر فــً ٌــوم التكــرٌم للتفــوق الرٌاضــً ل نجــا ات  3شــهادة تقــدٌر مــن نــادي مدٌنــة

 . 2008 – 2003الرٌاضٌة خ ل الموسم الرٌاضً 
 باحة لموســم  إفـادة مـن نـادي ال مالـك ل لعـاب الرٌاضـٌة لعملـً بـه ضـمن جهـا  فـرق السـ

(2008 – 2007  ( )2007 – 2000 . ) 
  إفادة بعملً كرئٌس جها  ألعاب الماء لنادي الرماٌة للقوات المسلحة 

 

 
 

  -التً عملت بها : اةماكن
 

 
  ( . 2002استاد بنها الرٌاضً ) معلم ومنقذ شتاء 

 ( . 2001ولٌدو  ) منقذ صٌف ـــــــــــادي هلٌـن 
 ( . 2001ــمس   ) معلم صٌف ـشــــــــادي الــــن 
 ( .2001) منقذ صٌف  رـــــــأكتوب 3ادي ــــن 
  ( . 2008 ، 2003،  2002، 2001) معلم سباحة صٌف وشتاء  أكتوبر 3نادي 
 ٌ( . 2002ولٌدو  ) معلم صٌف ــنادي هل 
 ( . 2002ابة  ) معلم صٌف ــــــــنادي الغ 
 ــادي الجــٌ   ) مــ ــق ال عــانف الناشــئٌندن ــً ( رب لفرٌ ــة  الحاصــل عل المركــ  اةول  فــً بطول

 .الجمهورٌة للسباحة بال عانف والمقامة بحمام التربٌة والتعلٌم 
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  والحاصـل علـً المركـ  الثـانً ببطولـة منطقـة القـاهرة  ( 01مدرب لفرٌـق  .أكتوبر ) م 3نادي
جٌــ ة للســباحة ش شــل الدولٌــة ش والحاصــل علــً المركــ  الثالــث فــً بطولــة منطقــة القــاهرة وال

 . للسباحة بال عانف
  الحاصـل علـً المركـ  اةول فـً بطولـة منطقـة الجٌـ ة  ( 01مدرب لفرٌـق  .أكتوبر ) م 3نادي

، والحاصل علـً محققاً العدٌد من المٌدالٌات واةرقام القٌاسٌة لمنطقة الجٌ ة للسباحة للسباحة 
، والحاصـل علـً المركـ    المرك  اةول فً بطولة منطقـة القـاهرة والجٌـ ة للسـباحة بال عـانف

 . 2002الراب  بنات فً بطولة الجمهورٌة المقامة بحمام نادي سبورتنج 
 
  ( 4003نادي ال مالك ل لعاب الرٌاضٌة  ) م . مدرب لفرٌق موالٌد 
  الحاصـل علـً   ( 4000نادي ال مالك ل لعاب الرٌاضٌة ) مدرب لفرٌق التجهٌ ي بنات موالٌد

 .ة التً قمت فٌها بتدرٌبها للفرٌق من بداٌة مدارس التجهٌ يالنجوم الث ثة فً الفتر
 

  (. 2000نادي القاهرة ) مدربا بقطاع البراعم موالٌد 
  ( 4003نادي المعادي ) م. مدرب لفرٌق موالٌد 

 
  (الحاصل علً المرك  الراب  فً بطولة   4003نادي ال مالك ل لعاب الرٌاضٌة ) مدرب لفرٌق

ــة للســباحة القصــٌرة الشــتوٌة  ــاهرة  2007الجمهورٌ ــة الق ــً بطول ــ  ف ــ  الراب باالضــافة للمرك
 واالسكندرٌة للسباحة الطوٌلة والمقامة فً االسكندرٌة بالكشافة البحرٌة باالسكندرٌة .

 
 ( 2000بٌة الرٌاضً ) مدرباً لفرٌق نادي الطال 
  ( . 2004نادي الطالبٌة الرٌاضً ) مدرباً لفرٌق 

 
  4000،  4007،  4008نادي الترسانة الرٌاضً مدرباً لفرٌق ال عانف . 
   2000نادي الترسانة الرٌاضً مدرباً لفرٌق البراعم . 
  2004نادي الترسانة الرٌاضً مدرباً لفرٌق البراعم . 
 2002انة الرٌاضً مدرباً لفرٌق البراعم نادي الترس . 

 
 ــــادي ط ئــــ  الجــــٌ  مــــدرباً لمرحلــــة لموســــم  العمــــومً  ســــنه حتــــً مرحلــــة 48،  42 ن

علً العدٌد من البطوالت ومنها المٌدالٌة البرون ٌة والمرك  الثالث فـً بطولـة  والحاصل2041
 –الجمهورٌـة والمنـاطق  العدٌد من المٌدالٌات فً بطـوالت –كم مونو 20العالم بروسٌا لسباق 

المركـ  العـام اةول لبطولـة اإلنقـاذ  –المرك  العـام الثـانً لبطولـة الجمهورٌـة لذنقـاذ للشـواط  
 لحمامات السباحة وكأس أحسن سباح وكأس أحسن سباحة بنفس البطولة .

 
  تحقٌــق العدٌـــد مـــن  --  2041نــادي ط ئـــ  الجــٌ  والمـــدرب العـــام لقطــاع البطولـــة لموســـم

ارات الدولٌة ومنها المٌدالٌة الفضٌة والمرك  الثانً ببطولة كأس العالم للسباحة الطولٌة االنتص
باإلضـافة  –أنسات باإلضافة للبرون ٌة والمركـ  الثالـث لـنفس السـباق رجـال كم مونو 1لسباق 

للعدٌــد مــن المٌــدالٌات فــً بطــوالت الســباحة المفتوحــة وبطــوالت حمامــات الســباحة للجمهورٌــة 
باإلضافة الً حصول الفرٌق علـً المركـ  اةول لبطولـة اإلنقـاذ لحمامـات السـباحة  –ق والمناط

والمرك  اةول أٌضا لبطولة إنقاذ الشواطً والدرع العام اةول والذي ٌعـد هـذا الحـدث اةول فـً 
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فــً لمرحلــة العمــومً تــارٌن نــادي ط ئــ  الجــٌ  مــن نشــأة هــذه اللعبــة بــالتتوٌج للــدرع العــام 
 لشواطً وحمامات السباحة معا فً بطولة واحدة .المجالٌن ا

 

  2043 – 2042 – 2041مواسـم  2001مـدربا لفرٌـق  نادي ال مالـك لللعـاب الرٌاضـٌة – 
حٌث تم إست م الفرٌق فً المرك  الساب  لمنطقة الجٌ ة والمرك    2040 – 2047 – 2048

اطق وصــوالً للمركــ  اةول كــأس لبطــوالت المنــ 43جمهورٌــة وتــم تحقٌــق النتــائج التالٌــة  18
 .2047لمنطقة الجٌ ة وكأس المرك  الثانً لبطولة الجمهورٌة للطوٌلة 

 

  ــة ــة العربٌ ــً 2048اإلنضــمام لجهــا  منتخــب مصــر للســباحة والمشــارك بالبطول والحاصــل عل
ل علـً تـونس والج ائـر والمغـرب كمـا تـم تحقٌـق  المرك  اةول لسته مراحـل  وةول مـرة متفوقـا

سـنة أوالد لسـباق 41هبٌـة ورقـم عربـً جدٌـد لمرحلـة ذة لـنفس البطولـة برون ٌـة وائج فردٌنت
 .م حرة 200
 

  وتحقٌـق أهـم أنجـا   2040 – 2047رئٌسأ لجها  ألعاب الماء بنادي الرماٌة للقوات المسلحة
 بمجمـ  حمامـات السـباحة لسـباحة بالنـاديللنادي وإقامة إول اختبار نجوم معتمدة مـن اإلتحـاد ا

 سباح . 442بعدد 
 

 

 -الخبرات  والشهادات ك عب :
 

 

 
 ــادة ــاذمــن االتحــاد المصــري للغــوص  إف ــة  واإلنق ــً المركــ  الســادس فــً بطول ــأنً حاصــل عل ب

 . 2001ببورسعٌد عام  نقاذلذالجمهورٌة 

  لذنقـاذشهادة تقدٌر من نادي الكشافة البحرٌـة لمشـاركتً باسـم النـادي فـً بطولـة الجمهورٌـة 
 . وبطولة القاهرة ال عانف

  ــة ــن جامع ــدٌر م ــة  اإلســكندرٌةشــهادة تق ــة الجمهورٌ ــً بطول ــ  ف ــ  الراب ــً المرك لحصــولً عل
 ( . 2001،  2001(للعام الجامعً )  للجامعات للث ثً الحدٌث )سباحة ، دراجات ، جري 

  ًم ســباحة  20الفضــٌة ببطولــة القــاهرة والجٌــ ة لل عــانف فــً ســباق  المٌدالٌــةحاصــل علــ
 بال عانف حٌث كنت تابعا لنادي الجٌ  ك عب .

 ٌرٌاضٌة ببنها لتفوقً فً النشاط الرٌاضً  .التربٌة ال ةشهادات تقدٌر من كل 
 م  20فـً سـباق  اةولرٌاضـٌة ببنهـا لحصـولً علـً المركـ  لاتربٌـة ال ةشهادات تقدٌر من كلٌـ

 فراشة.
 ٌم 200فـً سـباق  اةولرٌاضـٌة ببنهـا لحصـولً علـً المركـ  التربٌة ال ةشهادات تقدٌر من كل

 متنوع .
 .العب بمنتخب الجامعة للسباحة 
 . العب بفرٌق الكلٌة بالجامعة ةلعاب القوي 
 باحة ، دراجات ، جري( .العب بمنتخب الجامعة للث ثً الحدٌث ) س 
 فرع الجٌ ة العب بنادي الكشافة البحرٌة . 
 . العب بنادي الكشافة البحرٌة فرع القاهرة 
 ـٌـجـالادي ـــــــــــــــالعب بن  . 
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 -المؤتمرات والندوات العلمٌة وور  العمل :

 
 

  المؤتمر الدولً بجامعـة أسـٌوط بالتعـاون مـ  جامعـةDAAD  اةلمانٌـة شSPORT & 

TOURISM CURRICULUM    2042ش  . 

  المؤتمر الدولً بجامعة كفر الشٌن  بعنوان شSOCIETAL UPDATES & ITS 

RELATIONS WITH SPORT PARTICES  .ش 
 . المؤتمر العلمً بجامعة طنطا بعنوان الرٌاضة ومشك ت العصر 
  الحدٌثــة وع قتهــا المــؤتمر العلمــً بكلٌــة التربٌــة الرٌاضــٌة بــالعرٌ  بعنــوان التكنولوجٌــا

 بالتدرٌب الرٌاضً .
  المــؤتمر العلمــً الســنوي لقســم التــدرٌب الرٌاضــً وعلــوم الحركــة بكلٌــة التربٌــة الرٌاضــٌة

للبنٌن جامعة بنها بعنوان ش تطبٌق علـوم الرٌاضـة بتسـتخدام التكنولوجٌـا الحدٌثـة فـً ضـؤ 
 متطلبات سوق العمل ش 

 ٌاضــً وعلــوم الحركــة بكلٌــة التربٌــة الرٌاضــٌة المــؤتمر العلمــً الســنوي لقســم التــدرٌب الر
للبنٌن جامعة بنها بعنـوان شالمسـتجدات العالمٌـة فـً منظومـة التـدرٌب الرٌاضـً وع قتهـا 

 بالممارسة التطبٌقٌة لعلوم التربٌة البدنٌة اةساسٌة ش.
 

  ستراتجٌات البحث العلمً .‘ندوة عن 
 ورشة عمل بعنوان  شإستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم ش 
 رشة عمل بعنوان  شإنشاء نظام الجودة الداخلً ش .و 

 
 2048للمؤتمر الثانً للحد من حوادث الغرق بالغردقة  عضو اللجنة المنظمة . 
  2048عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولً للرٌاضة بشرم الشٌن . 

 

 
 

 -خبرات أخري :
 
 

 بنها .جامعة عضو بوحدة نظام الجودة  واالعتمادة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ب 
  للبنٌن بجامعة بنها .عضو لجنة التخطٌط  اإلستراتٌجً لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 جامعة بنها إلتحاد الط ب . بعثةكمشرف  علً معسكرات اعداد القادة بحلوان  اإلشراف 
 .نائب مدٌر مرك  التنمٌة الشبابٌة بمشتهر 
 . عضو اللجنة الفنٌة الهندسٌة إلست م المنشأت الرٌاضٌة بجامعة بنها 
  ة التربٌــة الرٌاضــٌة بكلٌــ مجلــس وحــدة إدارة المشــروعات وتطــوٌر التعلــٌم العــالً عضــو

 بجامعة بنها .
  


