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 املؤهالت العلمية
 . ممتاز ألعاب قوىختصص  ممتازعام بتقدير  1991جامعة الزقازيق  الرتبية الرياضية بكالوريوس

 . ختصص علم نفس رياضي  1996جامعة حلوان  الرياضية ماجستري الرتبية

 .رياضى  ختصص علم نفس فسيولوجي 2000جامعة حلوان  الرياضية دكتوراه الرتبية

 التدرج الوظيفي
  1995 / 1991 عام مدير امللعب الرئيسي بهيئة استاد القاهرة الدولي جمال العمل قبل التعيني باجلامعة

  1996 / 1995 عام جامعة املنوفية –كلية الرتبية الرياضية   –قسم العاب القوى  معيد

 2000 / 1996 عام جامعة املنوفية –كلية الرتبية الرياضية   –قسم العاب القوى  مدرس مساعد

 2006 / 2000 عام جامعة املنوفية –كلية الرتبية الرياضية   –قسم العاب القوى  مدرس دكتور

 أستاذ مساعد
 
 

 أستاذ دكتور 
 الوظيفة احلالية

 م . 2012م /  2006 جامعة املنوفية –كلية الرتبية الرياضية   –قسم العاب القوى  

  2012/  2010جامعة املنوفية  –كلية الرتبية الرياضية  –قائم بعمل رئيس قسم العاب القوى 

 م . 2014/  2012جامعة مدينة السادات  –كلية الرتبية الرياضية  –قسم العاب القوى 

 .م2014عام جامعة مدينة السادات  –كلية الرتبية الرياضية  – العاب القوى قسم 

 م 2016جامعة مدينة السادات  –كلية الرتبية الرياضية  –قسم العاب القوى  أستاذ ورئيس



 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلربات واألنشطة بالكلية

 مهام تدريسية

 املرحلة اجلامعية األوىل . ـ العاب القوى الفرقة األولي والثانية ) بنني (

 . ـ مادة العاب القوى ختصص أول وثاني ) الفرقة الثالثة والرابعة بنني (

 ) دبلوم / دكتوراه ( .لطالب الدراسات العليا  ة اختياريـ ماد

 . ـ الرتبية العملية والتدريب امليداني ) الفرقة الثالثة والرابعة بنني (

 . تنظيم وإدارة نادى رياضى ملرحلة املاجستريـ 

 األحباث العلمية

 (منشورة / غري منشورة)

 : املاجستري
لي على مستوى االجناز الرقمي للمعاقني حركيًا فى " تأثري برنامج مقرتح للتدريب العق

 مسابقة دفع اجللة " .

 : الدكتوراه
 ستخدام التدريب العقلي " .ير مستوى أداء الوثبة الثالثية بإ" النشاط الكهربي للمخ كمؤشر لتطو

 األحباث العلمية املنشورة
بعض األلعاب  دراسة العالقة بني االحرتاق النفسي والسمات الشخصية لدى مدربي" 

 جلماعية والفردية " ا

" تأثري استخدام أساليب متنوعة لتوجيه احلمل التدرييب على تشكيل احلالة التدريبية 

 العيب املركز القومي للناشئني " البدنية والوظيفية ل

جناز " التوافق النفسي لدى العيب العاب القوى املعاقني حركيًا فى ضوء مستويات اإل

 يف الطيب " الرياضي والتصن

" تأثري نظامي الدمج والعزل على السلوك التكيفي واللياقة احلركية للمعاقني ذهنيًا 

 القابلني للتعلم "

 هنية ملعلمي الرتبية الرياضية " دراسة حتليلية للنمط االنفعالي والضغوط امل" 

  ية والفردية ) دراسة مقارنة ( "" الربوفيل النفسي لناشئ بعض األلعاب اجلماع

الربجمة اللغوية االجيابية كأسلوب لتعزيز مستوى الدافعية واملستوى الرقمى لدى العيب " 

  " مرت / حواجز 110

  بعض األنشطة الرياضية املختارة اخلوف من النجاح لدى الالعبات فى "

 " دراسة حتليلية ـ مقارنة " 

 "الحتياجات اخلاصةالذكاء اإلنفعالي وتقدير الذات لدى مدربي العاب القوى لذوى ا"

النفسية  " فعالية املمارسة الرتوحيية على ختفيف حدة القلق االجتماعي والشعور بالوحدة

 لدى كبار السن " .



 

 

 

 

 

 

 

 

Enhancement of some psychological characteristics Of junior elite 
players by application of Mentoring program. 

Mental Toughness and the Level of Achievement For Female Physical 
Education Teachers 

Effectiveness of Mental Strategies using Perception time on Sports 
confidence and Performance for Sprinters 

 الرياضي  الاجملاملقاييس اليت مت تصميمها وتقنينها فى البيئة املصرية و 

 س التوافق النفسي لالعيب العاب القوى املعاقني حركيًا .* تصميم وتقنني مقيا 

 * تقنني مقياس النمط االنفعالي ملعلمي الرتبية الرياضية . 

 * تصميم وتقنني مقياس اخلوف من النجاح لدى الالعبات . 

  * تقنني مقياس حدة القلق االجتماعي لدى كبار السن . 

 .الرتبية الرياضيةمات ملعل*تصميم وتقنني مقياس الصالبة العقلية 

  .الرتبية الرياضيةمستوى االجناز ملعلمات مقياس تصميم وتقنني *

 طالبيةدمة الاخل
 ـ رئيس جلنة التكافل االجتماعي .

 ـ عضو جلنة تلقى شكاوى الطالب بالكلية . 

 عضوية اللجان

 ـ عضو جملس الكلية .

 ـ عضو جملس قسم العاب القوى .

 لطالب املنبسقة من جملس الكلية .ـ عضو جلنة التعليم وا

 ـ عضو جلنة الدراسات العليا املنبسقة من جملس الكلية .

 ـ خبري باهليكل التنظيمى لوحدة ضمان اجلودة واالعتماد بالكلية .

 ـ رئيس وحدة الكوارث واالزمات بالكلية .

 ـ رئيس كنرتول الدراسات العليا .

االساتذة واالساتذة املساعدين الدورة الثانية  ـ عضو جلان حمكمني اللجان العلمية لرتقى

 م 2019/  2016عشر 

 اخلربات واألنشطة 

 ) خارج الكلية ( مهام تدريسية

بدورة اإلصابات الرياضية التابع  لالعب املصابوالتدريب العقلي التأهيل النفسي  حماضرـ  

 . لنقابة املهن الرياضية باملنصورة

ضمن برنامج تأهيل مدربي الكرة الطائرة للناشئني واملقامة  علم النفس الرياضيـ حماضر  

 بنادي الرتسانة والتابع لنقابة املهن الرياضية باجليزة .

الرعاية واإلعداد النفسي للرياضيني ضمن برنامج تأهيل املدرب الرياضي واملقامة بنادى  ـ حماضر

 ملديرية الشباب والرياضة باجليزة . الصيد املصري بالدقى تابع إلدارة الكوادر الرياضية التابعة



 

 

 

 

 

 

 

 

األخصائيني الرياضيني صقل الرياضية بدورة واالحتفاالت فى إدارة املهرجانات ـ حماضر  

 مبحافظة املنوفية .واملقامة بإستاد شبني الكوم التابع لوزارة الشباب 

التابع  األخصائيني الرياضينيصقل بدورة الرياضية فى صيانة وجتهيز املالعب  ـ حماضر  

 .مبحافظة املنوفية  واملقامة بإستاد شبني الكوملوزارة الشباب 

 حلكام التنس .والتدريب العقلي ـ حماضر فى دراسة اإلعداد النفسي 

 ـ حماضر فى دراسة اإلعداد والرعاية النفسية لالعب الكفيف .

 خدمة اجملتمع

ذوي ل "  lastawahdak.com دك* اإلشراف على القسم الرياضي باملوقع االلكرتوني " لست وح

 االحتياجات اخلاصة .

 .م  1991جلنة الربامج واملسابقات بالدورة األفريقية اخلامسة لأللعاب  * عضو

 * عضو جلنة املالعب واألدوات ببطولة كأس الكؤوس اخلامسة لألندية العربية .

 ة .* حكم العاب قوى باالحتاد املصري أللعاب القوى للهواة منطقة القاهر

 * املدير الفين أللعاب القوى للمعاقني ذهنيًا وحركيًا بنادي مدينة نصر الرياضي .

 * مدير جممع السباحة والعاب املاء بنادي الصيد املصري بالقطامية .

 * حماضر باالحتاد الدولي اللعاب القوى لتأهيل مدربي املستوى األول .

 -رة الرياضية العربية الثانية للجامعات * رئيس اللجنة الفنية لبطولة العاب القوى الدو

  . 2010مصر  جامعات 

 2012* مدير بطولة كأس مصر اللعاب القوى لالعاقات الذهنية باللجنة الباراملبية املصرية 

  م  2014اللعاب القوى مشال أفريقيا األلعاب اإلقليمية للشرق األوسط و* مدير دورة 

 عة بنادي املقاولون العرب .* أخصائي تأهيل نفسي لفريق كرة السر

 .أكتوبر  6* أخصائي إعداد نفسي بنادى مدينة 

 –مدارس جلوبال بالتجمع األول  –* مدير عام أكادمييات السباحة والعاب املاء بنادى برتوسبورت 

 املدرسة الربيطانية مهارات سوبر جلوبال بالشيخ زايد .  –مدارس نارمر بالتجمع اخلامس 

 حتاد الرياضى املصرى لرياضات اإلعاقة الذهنية .* نائب رئيس اال

 * اخصائى تطوير األداء والتدريب العقلى لفريق الشباب بنادى أهلى جدة السعودى .

* املدير الفنى ملنتخب مصر املكفوفني لكرة اهلدف بدورة االلعاب العاملية بكوريا اجلنوبية / 

 والبطولة العربية باالردن .

 األنشطة الطالبية
 .م  2010م /  2000رائد جلنة األسر واالحتادات بالكلية منذ عام  األسر الطالبية

 بالكلية والتكليفات الريادية ماملها
 . م 2010م /  2000* رائد جلنة األسر واالحتادات بالكلية منذ عام  م الرياديةاامله



 

 

 

 

 

 

 

 

 * رئيس جلنة التكافل االجتماعي بالكلية .

 . 1998حتى عام  1995نية من عام * عضو كنرتول الفرقة الثا

 . 2007حتى عام  2000* رئيس كنرتول الفرقة الرابعة من عام 

 حتى اآلن . 2008* عضوية ورئاسة كنرتول الدراسات العليا من عام 

 حتى اآلن . 1996* عضو جملس قسم العاب القوى منذ عام 

 . م 2012/  2010*رئيس جملس قسم العاب القوى منذ عام 

 م حتى اآلن . 2010* عضو جملس الكلية منذ عام 

 * عضو جلنة اختبارات القدرات لاللتحاق بكليات الرتبية الرياضية .

 جملس الكلية . عنعضوية بعض اللجان املنبثقة * 

 ة .* عضو جلنة تلقى شكاوى الطالب بالكلي

 . * رئيس جلنة االلتزام بتنفيذ املعايري األكادميية للمؤسسة التعليمية

 * عضو جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة الجناز توصيف الربامج واملقررات .

 لتوصيف الربامج ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد * عضو اهليكل التنظيمي لوحدة 

  * رئيس جلنة التأهيل والتدريب بوحدة ضمان اجلودة .

 رياضية باملنوفية .بكلية الرتبية ال QAAP2شروع مل الزيارة* ميسر اجلودة لتسليم ملف 

 م . 2016/  2014* خبري باهليكل التنظيمى لوحدة ضمان اجلودة 

 * رئيس وحدة الكوارث واالزمات .

 م حتى االن . 2016*رئيس جملس قسم العاب القوى منذ عام 

 الدورات التدريبيةورش العمل و
 جامعة املنوفية . /* برنامج مهارات العرض الفعال 

 جامعة املنوفية . /التفكري * برنامج مهارات 

 جامعة املنوفية . /* برنامج أساليب البحث العلمي 

 جامعة املنوفية . /* برنامج مهارات االتصال الفعال 

 جامعة املنوفية . /* برنامج أخالقيات وآداب املهنة 

 . يةجامعة املنوف /* برنامج إسرتاتيجية البحث العلمي 
 املنوفية . جامعة /* برنامج تصميم املقرر 

 *برنامج اجلوانب املالية والقانونية فى االعمال اجلامعية.

 م جامعة املنوفية .2010*برنامج اخالقيات البحث العلمي 

  ICDL* الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي 

جامعة املنوفية  – QAAP2* ورشة عمل بدء تنفيذ مشروع 

2009 . 

 . 2009عة املنوفية جام –* ورشة عمل التخطيط االسرتاتيجي

* ورشة عمل اجنازات جلنة إنشاء نظام فعال إلدارة اجلودة 

والتحسني وجلنة االلتزام بتنفيذ املعايري األكادميية 

 للمؤسسة التعليمية .

*دراسة إعداد حماضر دولي والتابع لالحتاد الدولي اللعاب 

  القوى واملقامة فى كلية الرتبية الرياضية للبنني باالسكندرية

اجلمعية  - إعداد االخصائى النفسي الرياضي ة * دراس

 م . 2011ابريل  23مارس /  12املصرية لعلم النفس الرياضي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤلفات العلمية
 مدخل األسس النظرية فى العاب القوى .*  

 قراءات نظرية فى العاب القوى .*  

 * األسس النظرية والتطبيقية فى العاب القوى .

 ميةاملؤمترات العل
 . 2009/  2000لقسم علم النفس الرياضي ـ كلية الرتبية الرياضية ـ جامعة حلوان منذ عام  السنوي* املؤمتر 

 7 – 5جامعة اإلسكندرية  –* املؤمتر العلمي الدولي الثامن لعلوم الرتبية البدنية والرياضة كلية الرتبية الرياضية للبنني 

 " مشرتك ببحث " . 2004أكتوبر 

 " مشرتك ببحث " . 2008ابريل  3 – 1متر الدولي األول للرتبية البدنية والرياضة والصحة بدولة الكويت * املؤ

 8 – 7* املؤمتر العلمي األول لتسويق البحوث اجلامعية التطبيقية " البحث العلمي فى خدمة الصناعة " جامعة املنوفية 

 " مستمع " . 2009أكتوبر 

ديسمرب  7 – 6رابع " االجتاهات احلديثة لعلوم الرياضة فى ضوء سوق العمل " جامعة أسيوط املؤمتر العلمي الدولي ال* 

 " مشرتك ببحث " . 2009

 م . " مقرر املؤمتر "  2010* مؤمتر قسم العاب القوى بكلية الرتبية الرياضية جامعة املنوفية للعام 

كليات الرتبية هى الفاعل الرئيسى فى منظومة تطوير  –ين معلم القرن احلادى والعشر –* مؤمتر "إصالح منظومة التعليم 

 جامعة عني مشس . –م. كلية اهلندسة 2010ديسمرب  –كليات الرتبية 

 باجملالت العلميةالتحكيم  املناقشة( –األحباث العلمية )اإلشراف 
 -ـ أوال: رسائل املاجستري :

 لبعض املتغريات الكينماتيكية اليت حتكم مسابقة إطاحة املطرقة للسيدات ( دراسة مقارنة بني األداء الفين املصري والعاملي 1) 

مرحلة رياض  تكيفي لألطفال املعاقني عقليًا فىتنمية اللياقة احلركية والسلوك ال تأثري استخدام اللعب املوجه فى(  2) 

 ل .األطفا

 تغريات الفسيولوجية لدي األطفال املعاقني ذهنيًا. ( تأثري برنامج للتمرينات العالجية على القدرات احلركية وبعض امل 3) 

 ( تنمية التوازن العضلي وتأثريه على مستوى االجناز الرقمي ملسابقة دفع اجللة جلوس للمعاقني حركيًا .   4) 

ات ( دراسة االستجابات اخلاصة بتأثري تناول مضادات األكسدة على مستوى التعب واالجناز الرقمي لالعيب املسابق 5) 

 املركبة . 

 ( تأثري بعض أنواع التدليك على بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية لدى الرياضيني .  6) 

 ( تأثري برنامج للتدريب العقلي على مستوى أداء بعض املهارات ودالالت املخ لدى املصارعني .  7) 

 لتالميذ مرحلة التعليم األساسي . ( تأثري استخدام بعض أساليب التدريس على تعلم مهارة دقع اجللة  8) 

 ( تأثري تدريب اهلايبوكسيا على تكيفات املوجات الدماغية وبعض القدرات البدنية لالعيب املشي .  9) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تأثري تنمية القدرات التوافقية على املستوى الرقمي لناشئ احلواجز .   10) 

 .ية االحتاد املصري اللعاب القوى ( تقويم اسرتاتيج 11) 

 ( تأثري استخدام التسهيالت العصبية العضلية للسمتقبالت احلسية على حتسني مستوى العيب الوثب العالي .  12) 

 ( دراسية حتليلية لفاعلية مدربي العاب القوى جتاه االصابات الرياضية . 13) 

 للمعاقني ذهنيًا القابلني للتعلم. ( تأثري مشروع االحتاد الدولي أللعاب القوى لألطفال على تنمية القدرات احلركية 14) 

 سنة . 12:  9( تأثري استخدام العاب القوى لألطفال على السلوك العدوانى للمرحلة السنية من  15) 

 ( تأثري برنامج العاب القوى لألطفال على السلوك االجتماعى للمعاقني ذهنيًا . 16) 

عض املتغريات البدنية والوظيفية واملستوى الرقمى للمرحلة السنية ( تأثري برنامج تدريب العاب القوى لألطفال على ب 17) 

 ( سنة .12 – 11)

مرت للناشئات  100( برنامج تدرييب مقرتح للمرونة والرشاقة على االرتقاء ببعض القدرات البدنية واملستوى الرقمى لعدو  18) 

 سنة . 15حتت 

ة والطوق على املستوى الرقمى للمشى والعدو والوثب الطويل وتنمية تأثري برنامج تعليمى بإستخدام احلارة املعدل(  19) 

 اإلدراك احلس حركى للطالب املكفوفني .

ة والبلوميرتك على تنمية القدرة العضلية للرجلني واملستوى ( برنامج تدريبى مقرتح باستخدام التدريبات الباليست 20) 

 الرقمى لناشئ الوثب الثالثى بشمال سيناء .

مرت جرى  1500تأثري برنامج تدريبى فى البيئة الرملية على تطوير بعض املتغريات البدنية واملستوى الرقمى ملتسابقى  ( 21) 

  بدولة الكويت .

خمتلفة االرتفاع على القوة االنفجارية واملستوى الرقمى لناشئ الوثب تأثري برنامج تدريبى بإستخدام صناديق القفز (  22) 

 الطويل .

 والقدرات البدنية واملستوى الرقمى لالعبى املسابقات املركبة . Actn3راسة حتليلية لتنوع جني د(  23) 

 ( تأثري برنامج مقرتح بإستخدام التدريبات الباليستية على القدرة العضلية واملستوى الرقمى لناشئات الوثب الثالثى .  24) 

ائرى على بعض القدرات البدنية اخلاصة واملستوى الرقمى لناشئ ( تأثري التدريبات النوعية بإستخدام االسلوب الد 25) 

 الوثب الطويل .

  -ثانيًا : الدكتوراه :
 القرص .  التدريبات اخلاصة على تعلم رمىتأثري استخدام احلاسب اآللي وبعض (  1) 

  العاب القوى .  دريب واملهارات النفسية لدى العبى( العالقة بني صعوبات الت 2) 

 التفكري على خفض مستوى الضغوط النفسية لبعض العيب العاب القوى . تاسرتاتيجيافاعلية استخدام حمددات (  3) 

 العاب القوى . ى أداء الوثب الثالثى ملبتدئى( تأثري القدرات التوافقية على مستو 4) 

شوارد احلرة وعالقته باملستوي تأثري برنامج تدرييب للتدريب الدائري املركب علي كثافة معادن العظام وبعض ال(  5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . مرت  عدو 100الرقمي لناشئ  

 قران على تعليم بعض مهارات العاب القوى .تأثري اسرتاتيجية كيلر وتوجيه األ(  6) 

 تأثري استخدام خرائط املفاهيم املربجمة على تعليم منهج العاب القوى لطالبات كلية الرياضية .(  7) 

 ياضة العاب القوى للمدارس الرياضية على مستوى اجلمهورية فى ضوء تقويم املنهاج احلاىل .بناء منهاج مقرتح لر ( 8) 

 ( تأثري استخدام التدريبات النوعية على حتسني مستوى األداء املهارى واالجناز الرقمى لالعبى القفز بالزانة . 9) 

 .لدى الصم والبكموثب الثالثى لحتسني املستوى الرقمى لالقدرات التوافقية على تنمية تأثري (  10) 

  -ثالثًا : االنتاج العلمى :  
لطالب كلية  مسابقة الوثب الثالثيى فى سلوب املتباين على مستوى اإلجناز والتحصيل املعرفتأثري إستخدام األ(  1)  

 الرتبية الرياضية .

اق رمى الرمح لطالب كلية الرتبية الرياضية جامعة ( أثر استخدام أسلوب التعلم التعاونى واألمر على املستوى الرقمى لسب 2)  

  الزقازيق .

( تأثري برنامج تدريبى لتطوير بعض املتغريات البدنية واملستوى الرقمى ملسابقة الوثب الطويل لطالب كلية الرتبية  3) 

 البدنية جبامعة االقصى .

ض مهارات العاب القوى لتلميذات احللقة الثانية من التعليم تأثري استخدام أسلوب التعلم التنافسى املقارن على تعلم بع  ( 4) 

 األساسى . 

 

 


