
 sum  Curriculum Vitae  ة الذاتيةالسيرملخص 

 وليد شيبوب .الدكتور

 

 شيبوب عمر محمد وليد : االسم

 .ليبيا –طرابلس  4691مواليد  -

 .4666عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس منذ : المهنة   -

 ( .كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة) 

  المستوى العلمي: 

 (علوم وتقنيات األنشطة الرياضية والبدنية )دكتوراه متحصل على درجة ال -

 . 0242( تونس ) جامعة منوبة 

 . 4661(التربية البدنية)الماجستير  متحصل على درجة -

 . 4696(التربية البدنية)الباكالوريوس  متحصل على درجة -

 المستوى األكاديمي: 

 41/4/0222(  استاذ )متحصل على درجة  -

 41/4/0249( استاذ مشارك)متحصل على درجة  -

  .41/4/0241( أستاذ مساعد)متحصل على درجة  -

o تدريب رياضيلل :عامال التخصص  

o (العالجية/الرياضية) تغذيةالت  :التخصص الدقيق 

 بقسم التدريب رياضيالتدريب الو مادة الدفاع عن النفس  أستاذ .1

 . (0220الى 4666منذ  )

 رياضية لطلبة قسم التدريبالتغذية مادة ال أستاذ .2

 سم اعادة التاهيلق البكالوريوس لطلبةالعالجية  غذيةتال أستاذ .3

 .(الى وقتنا الحالي 0244  منذ)

 قسم اعادة التاهيل( الماجستير) لطلبة الدراسات العليا العالجية التغذية استاذ ماذة .4

 (.الى وقتنا الحالي 0241منذ ) 

 الخبرة العلمية:- 

 بتطوير التدريب الرياضيالمساهمة في نشر واالشراف على عدة ابحاث تختص  -

المساهمة في نشر واالشراف على عدة ابحاث ذات العالقة بالتغذية الرياضيية  -

 .والعالجية

لدراسة متعاون مع لجنة البحث العلمي بالمركز الوطني لمكافحة االمراض  -

 ومجابهة االمراض التي تنتج عن سوء التغذية وفلة النشاط الرياضي مثل

 .(الضغط، السكر، السمنة) 



 

  الخبرة العملية في المجال الرياضي :- 

 

 ــ: رياضة الكاراتيه :أوالً 

 . 4616تاريخ ممارسة هذه الرياضة منذ   -

 .. 4662ــ  4699العب بالمنتخب الليبي للكاراتيه  -

مدرب المنتخب الليبي للكاراتيه ورئيس اللجنة العليا للمدربين باإلتحاد العام  -

 .0224ــ  4661لرياضة الكاراتيه 

 .  4669ــ  4691( جميع الفئات العمرية ) كاراتيه بعدة نوادي مدرب -

  4666 - 4661مدرب الدفاع عن النقس بكلية الشرطة  -

-  

 ـــ :  والصحة اللياقة العامة: ثانياً 

 . حتى وقتنا الحالي 4661منذ مدرباً للياقة البدنية بعدة نوادي وصاالت رياضية  -

البرامج الغذائية لعدة أفراد من ذوي  على بعضالعالجية ومشرفارينات ممدرباً للت -

  .حتى وقتنا الحالي 4661منذ ( السكر ، الضغط ، السمنة )  عاصرةاألمراض الم

متعاون مع عدة مراكز رياضية وصحية للتخطيط ووضع برامج تدريب رياضي  -

 . وغذائي لفئات مختلفة من االفراد

 

                                                                                               

                                                                         


