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نداــمـود وهــ ـ حـمد مـحـمـ  

الرياض -اململكة العربية السعودية   

+966 508895800 

 البيـانات الشخصية 

 1963سبـتمــبر 14 _تاريـخ امليالد  

ـــر ـذك  _نوع  ـــــ ال  

مـسـلم     _ الديــانة      

مـتزوج     _الحالــة االجتــماعيـة       

مصرى   _الجنسية     

1985ليسانس آداب جامعة القاهرة    _التعليم    

 mrasi2010@yahoo.comالبريد األلكترونى      

رات ـ ب ـ خ ــ ال      

 وحتى اآلن.   2009فالكون من    بفريق اكوا مدرب سباحة   -1

 2020مدرب فريق ناشئين السباحة بنادي الشباب للموسم الرياض ي -2

 2020الى ديسمبر   2020مدرب بمركز تدريب اتحاد السباحة السعودي ناشئين بالفترة من يوليو  -3

  2019وحتى    2009باململكة العربية السعودية منذ سكرتير عام نادى الرياض   -4

o   والتجهيز للجمعيات العمومية. االعداد 

o  .إعداد محاضر إجتماعات مجالس اإلدارة 

o   وكذلك االتحادات الرياضية.   ،ووزارة الرياضةبين نادى الرياض    اإلداري حلقة االتصال 

o    اضية بالنادى ومجلس اإلدارةالتنسيق بين إدارات الفرق الري. 

o   للفرق الرياضية من حيث    إنهاء ، الرياضةوزارة  بسجالت    تسجيل الالعبينجميع املعامالت اإلدارية 

 . إلقامة البطوالت  اإلداري ما يخص من االعداد    وكل   والفنادق، واالنتقاالتالطيران    حجز 

o   واملعوقات التى تواجهها.    االنجازات،إعداد تقارير دورية عن نتائج الفرق الرياضية وأهم 
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 .الرياض  –اململكة العربية السعودية  2008 –  2007مدرب سباحة بمدارس التربية النموذجية   -5

 الرياض  –اململكة العربية السعودية   2006  -1999مدرب غطس بنادى الرياض   -6

o .إعداد بدنى ومهارى لفرق الناشئين والشباب واالولى للغطس 

o   املركز االول.املشاركة فى بطوالت منطقة الرياض والحصول على 

o   الثانى.و االول  املشاركة فى بطوالت اململكة واملنافسة دائما على املركز 

o  .مدرب مركز تدريب الرياض للغطس التابع لإلتحاد السعودى للسباحة 

o  .مساعد مدرب منتخب اململكة للغطس 

 . القاهرة  –جمهورية مصر العربية  1999 -1993مدرب غطس بنادى الزمالك  -7

o   البراعم والناشئين. مدرب مرحلة 

o  .إعداد بدنى ومهارى لفرق الناشئين والشباب للغطس 

o .املشاركة فى بطوالت منطقة الجيزة والحصول على املراكز االولى 

o .املشاركة فى بطوالت الجمهورية والحصول على املراكز االولى 

 .لرياضا  –اململكة العربية السعودية   1993  -1989مدرب غطس باإلتحاد السعودى للسباحة   -8

o . مدرب منتخب منطقة الرياض لجميع االعمار 

 .القاهرة  –جمهورية مصر العربية   1989 -1985مدرب غطس بنادى الزمالك املصرى  -9

 جمهورية مصر العربية .  1999  - 1994صراف مكاتب أمامية بفندق سفير الدقى -10

 اللـــغات 

 .االم  اللغة-العربية  اللغة  

 . تحدثا وكتابة  جيد جدا  –االنجليزية اللغة  

 مهارات الحاسب اآللى 

 . اوفيس   وتطبيقات ميكروسوفت إجادة برامج ويندوز  

 معلومــــات أخـــرى 

o   مدرب ومعلم سباحة بمدارس تعليم السباحة التابعة لالتحاد السعودى للسباحة

 الصيفية. واملقامة سنويا بفترة االجازات  

o .الحصول على شهادة تقدير من نادى الرياض للتميز 

o  .الحصول على شهادة تقدير من مدارس امللك فيصل للمشاركة بالنادى الصيفى 

o لتربية النموذجية للمشاركة بالنادى الصيفى. الحصول على شهادة تقدير من مدارس ا 

o   الرمضانية.الحصول على شهادة تقدير من مدارس التربية النموذجية النجاح الدورة 
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o  الحصول على دورة إنقاذ الغرقى واالسعافات االولية من االتحاد املصرى للغوص

 واالنقاذ.

o  بنادى الزمالك لاللعاب   1985وحتى    1973الفترة من    والسباحة فى  العبا للغطس

 الرياضية.

o  1979  للغطس عام  تمثيل نادى الزمالك لاللعاب الرياضية ببطولة النرويج الدولية . 

ــــــ امل  ـ ـ ـ  ون ــــــ رف ـــ ع ـ

 سـلطـــان مــحمــد الـــدوس  -

 أمــين عــام نـــادى الــريـــاض           

0555545999      

 خالد الشايع  -

 أمين صندوق نادي الرياض

0555242142 

 


