مركز المدينة الرياضي
صالح الكبير احمد

اسم المدرب

المستوى التعليمي

 خترج يعهد انعزُق نهقراءاد قطى اندراضبد اضاليُخ اجلبيعٍ نىزارح االوقبف وانشؤوٌاالضاليُخ
 اجبزح قرآَُخ ة ثروا رٍ ورظ  ,حفص رسكُخ يٍ قطى اجملهص انعهًٍ -خترج دثهىو دراضخ فدرانُخ يٍ املعهد انعبيل نهرَبضُبد انرثبط

المهنة

يدرة رَبضٍ

الخبرات واالنجازات

 حبصم عهً شىاهد انزدرَت يٍ االحتبد انعبملٍ  .دراضخ عهى اسركخ  +االحتبد املارثٍ + حبصم عهً حساو اضىد  1-2-3-4-داٌ نهزبَكىَدو يٍ االحتبد انعبملٍ واندويل عبو 1998 حبصم عهً شىاهد يف انرتثُخ انرَبضُخ .دراضخ عهٍ انرت  +انراضخ انىررَخ ) ( aerobic حبصم عهً اسساو االضىد اندرجخ  1اوىل داٌ نهفىل كىَزبكٍ  2000االيرَكٍ عبو( حبصم عهً حساو اضىد يف اهلبَدوَغ يٍ كىرَب اجلٍ (وثُخ  2004عبو ) انسرثخ ثبنُد وانطُا ) حبصم عهً شهبدح انزدرَت فدرانُخ نهًدرثني عهى اسركخ  .االضعبفبد االونُخ .ثزكىٍَ يطزًر( 2007ثبنرثبط عبو ( ثبملعهد املهكٍ نزكىٍَ االير يىالٌ رشُد ) عهى انرت انرَبضٍ .
 عًهذ عهً ردرَص انطنخ االوىل دتهُدٌ كزبرُت قرآَُخ ملدح ةطخ ضنى ) انزعهُى املدرضٍ (اد اعزًدد يٍ االحتبد املارثٍ نهزبَكىَدو  1997كًدرة وحكى ينب عبو , اعزًدد يٍ يرف االحتبد انزىَطٍ نهزبَكىَدو  2000كاكى ويدرة ثزىَص عبو , اعزًدد يٍ يرف االحتبد انطعىدٌ نهزبَكىَدو كًدرة ثبملدَنخ املنىرح عبو 2013 -حبصم عهً شهبدح انزدرَت يف ثنبء اجطبو يٍ االحتبد املارثٍ  2006عبو ) ثبنجُسبء (
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 حبصم عهً دثهىو يهبراد انزىاصم انفعبل وانزعهُى انريب ثبملطزشفً انصاٍ ثبملدَنخ املنىرح 2011 حبصم عهً شهبدح اركس يُجخ نهزدرَت حتذ اشراف املؤضطخ انعب ) يهبراد انزعبيم يا انساىط (يخنهزدرَت انزقين واملهين ثبملدَنخ املنىرح 2010
 حبصم عهً شهبدح ينقب اَعبظ انقهيب انرئىٌ واضص احملبفظخ عهً اسُبح ثبملعهد انفين ) انرت انرَبضٍ (. 2012ثبنطعىدَخ عبو
 شبرك يف ثرىنخ انعبمل واملهرجبٌ اندويل احزهُذ انررجخ انطبدضخ عبملُب ثطُىل كىرَب 2004 شبرك يف عدح ثرىالد ويهرجبَبد ويعطكراد حبصم يٍ خالهلب عهً عدح يدانُبد ودثهىيبدوشهبداد عهً انصعُد اجلهىرٌ وانىيين واندويل وانعبملٍ
 حبصم عهً ثرىنخ املارة وثرىنخ انعصجخ يف االحتبد املارثٍ نهزبَكىَدو اضص ورراش ودرة يف عدح مجعُبد واَدَخ وينُخ ثبملًهكخ املارثُخ املغ (رة ) كًدرة وحكى ركىَذ يف اكرب يعهد ويين  2006يعهد يىالٌ رشُد ثبنرثبط ( ويف يقراد اجلبيعخ اندونُخ ثطُىل  2004ثكىرَب عبو ) ( clung chong university درضخ يا خنجخ وينُخ ودونُخ اقر اجلبيعخ انزىَطُخ ثزىَص عبو  1999و 2002 حكًذ عدح ثرىالد احتبدَخ ووينُخ ودونُخ وعبملُخ وحزً عهً يطزىي االحرتاف . حققذ يا َبدٌ رَبة ضجىرد ةطخ يدانُبد خالل ضنزني عهً يطزىي اجلبيعخ اننىَطُخ ثدأد انزدرَت انعرثٍ واندويل ضنخ  1999درة يف رىَص ويٍ هنبك كبَذ انجداَخ يف وصىيل اىليركس املدَنخ انرَبضٍ ثبملدَنخ املنىرح انطعىدَخ عبو 2008
 حققذ يا يركس املدَنخ انرَبضٍ عهً يطزىي ثرىنخ املًهكخ يا فئخ انشجبة ثالثخ يدانُبد واحدحفسُخ واثنزني ثروَسَزبٌ يف َىو  9 / 3/ 1435يف صبنخ االمير عبد العزيز بن ماجد
 -ويا انكجبر اندرجخ االوىل  4يدانُبد ثروَسَبد َىو  6 / 4/1435ثصبنخ االيري حمًد ثٍ عجد انعسَس
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