
C.V 

 البيانات الشخصية
 محمود عبد المحسن عبد الرحمن أحمد ناجى :مــــاالس

 م .1975/  4/  1 :تاريخ الميالد
_ شـببة الرـرة الطـا رة ر يـة  الرياضـات الجماعيـة وألبـاب المضـرببقسـم  أستاذ مساعد :الوظيفة الحالية

 التربية الرياضية _ جامبة المنيا
 محافظة المنيا  -حى ش بى – 703شقة  3برج  -تشارين أبراج المس :وان ــــالبن

 01140654745  **  01003021770 **  01272592740جوال : 
 dr.mahmoud.a.nagi@mu.edu.eg :البريد اإللرترونى

mahmoudnagi75@yahoo.com 
 الموقع اإللرترونى:

Website 
http://mu.minia.edu.eg/StaffPortal/index.php/userlist/userprofile/mahmoud_a_nagi.html 
http://mahmoudabdelmohsen.wix.com/mahmoud-abdelmohsen 
http://sportsvisiontraini0.wix.com/sportsvision 

 .2+متـزوج ويبول  :الحالة االجتماعية

 1980لسنة 127من القانون  35لم يصبو الدور طبقًا ألحرام البند أواًل من المادة  :الخدمة البسررية

 الب مية المؤىالت
 تخصص ررة طا رة بتقدير جيد جدًا  -اً جدعام جيد  تقدير 7991التربية الرياضية مايو  برالوريوس

 .بترتيب الثانى ع ى الدفبة 
 تأثير التمرينات التخصصية ع ى الضرب الساحق من المنطقة الخ فية فى الررة الطا رة  "  الماجستير :

 م .1337/ 73/  03بتاريخ 
 07الطا رة " بتاريخ : تأثير تدريب الرؤية البصرية ع ى أداء الالعب المدافع الحر فى الررة  الدرتوراه  /

 م .1338/ 0

 التدرج الوظيفى
  م.5/1/1998حاصل ع ى منحة دراسية لدراسة الماجستير من جامبة المنيا من 
  م . 2000/ 7/  27مبيد بقسم التدريب الرياضى بر ية التربية الرياضية جامبة المنيا من 
 م.2001/  11/  29امبة المنيا من مدرس مساعد بقسم التدريب الرياضى بر ية التربية الرياضية ج 
  م .2008/  7/  29مدرس بقسم التدريب الرياضى بر ية التربية الرياضية جامبة المنيا من 

  وحتى تاريخو . 24/6/2014من  الرياضات الجماعية وألباب المضرببقسم أستاذ مساعد 

http://mahmoudabdelmohsen.wix.com/mahmoud-abdelmohsen


  الخبرات التدريسية
 ب الفرقة الثالثة تخصص الررة الطا رةتدريس مقرر تدريب رياضة التخصص )ررة طا رة( لطال 

 . تدريس مقرر التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة تخصص الررة الطا رة 

  بنات(. –تدريس مقرر مبادئ ألباب جماعية )ررة طا رة( لطالب الفرقة الثانية )بنين 

  ررة طا رة. بنات( تخصص–تدريس مقرر مادة التدريب الميدانى لطالب الفرقة الراببة )بنين 

  الرياضية.اإلدارة  قسم( ررة طا رة لطالب الفرقة الراببة 2تحريم رياضة تخصصية )مادة تدريس مقرر 

  تدريس مقرر اإلعـداد البـدنى فـي رياضـة الرـرة الطـا رة الفرقـة الراببـة تخصـص رياضـات جماعيـة وألبـاب
 مضرب .

  الفرقـة الراببـة تخصـص رياضـات جماعيـة تدريس مقرر مبادئ تدريب الناش ين في رياضـة الرـرة الطـا رة
 وألباب مضرب .

  تدريس مقرر اإلعداد الميارى والخططى في رياضة الررة الطا رة الفرقة الراببة تخصص رياضات جماعية
 وألباب مضرب .

  تدريس مقـرر طـرق التـدريب فـي رياضـة الرـرة الطـا رة الفرقـة الراببـة تخصـص رياضـات جماعيـة وألبـاب
 مضرب .

 رر تحريم رياضة التخصص في رياضة الررة الطا رة الفرقة الراببـة تخصـص رياضـات جماعيـة تدريس مق
 وألباب مضرب .

  تدريس مقرر تخطيط بـرام  التـدريب فـي رياضـة الرـرة الطـا رة الفرقـة الراببـة تخصـص رياضـات جماعيـة
 وألباب مضرب .

  الراببــة تخصــص رياضــات جماعيــة تــدريس مقــرر تقــويم بــرام  التــدريب فــي رياضــة الرــرة الطــا رة الفرقــة
 وألباب مضرب .

  في رياضة الررة الطا رة الفرقة الراببة تخصص رياضات جماعية وألباب مضرب . االنتقاءتدريس مقرر 

  الفرقة الراببة تخصـص رياضـات جماعيـة ( 2( )1)تدريس مقرر تطبيقات عم ية في رياضة الررة الطا رة
 وألباب مضرب .

 الفرقـة الراببـة تخصـص رياضـات جماعيـة ( 2( )1)انى في رياضة الرـرة الطـا رة تدريس مقرر تدريب ميد
 وألباب مضرب .

 . تدريس مقرر البحث الب مى لمرح ة الدب وم بقسم الرياضات الجماعية وألباب المضرب 

 ــادئ تــدريب الناشــ ين ــي رياضــة  تــدريس مقــرر مب بقســم الرياضــات لمرح ــة الماجســتير طــا رة الرــرة الف
 وألباب المضرب .الجماعية 

  تــدريس مقــرر االنتقــاء فــي رياضــة الرــرة الطــا رة لمرح ــة الماجســتير بقســم الرياضــات الجماعيــة وألبــاب
 المضرب .

 



 ( الرـرة التدريس مقـرر القيـاس فـى تـدريب رياضـة التخصـص )بقسـم الرياضـات لمرح ـة الماجسـتير طـا رة
 الجماعية وألباب المضرب .

  بقسم الرياضات الجماعية وألباب المضرب . ة الماجستير لمرحتدريس مقرر البحث الب مى 

  لمرح ــة الماجســتير بقســم الرياضــات الجماعيــة وألبــاب  الرــرة الطــا رةتــدريس مقــرر تطبيقــات فــى رياضــة
 المضرب 

  درتوراه بقسم الرياضات الجماعية وألباب المضرب .ال لمرح ةتدريس مقرر ف سفة التربية الرياضية 

 راتبــــالخ
 وتدرج مع الفريـق حتـى ال بـب فـى الـدورى  1992بنادى المنيا الرياضى ررة طا رة مرح ة الناش ين ب الع

 م .2004/2005الممتاز )أ( ل موسم 
  84حرم ررة طا رة درجة ثانية باالتحاد المصرى ل ررة الطا رة بطاقة عضوية رقم. 

  خالل مررز الخدمة البامة لمحو أميـة شارك فى تنفيذ مشروع محو أمية السباحة ألبناء مدينة المنيا من
 م.2004السباحة بجامبة المنيا 

  شــارك فــي تنفيــذ مشــروع ال ياقــة البدنيــة والســباحة الترويحيــة لــذوى االحتياجــات الخاصــة ألبنــاء محافظــة
 م .  30/4/2003وحتى  1/2/2003المنيا فى الفترة من 

 وحتــى  2006/2007)بنــين( مــن البــام الجــامبى ر يــة التربيــة الرياضــية ل ببــة الرــرة الطــا رة  مــدرب فريــق
 الجامبة .ع ى مستوى ول األ مررز الوالحاصل ع ى  2008/2009

  م والحاصــل 2009/2010مـدرب فريــق ر يـة التربيــة الرياضـية ل ببــة الرـرة الطــا رة )بنـات( ل بــام الجـامبى
 ع ى المررز األول ع ى مستوى الجامبة .

 ت الب مية بمنتدى بدنية البرب سابقًا : المشرف ع ى منتدى األبحاث والدراسا 

http://www.badnia.net/badnia/ 

 . شارك فى تبديل مشروع الال حة الداخ ية ل دارسات الب يا وفق الساعات المبتمدة 

  مقتــرح مشــروع مبمــل اإلبصــار الرياضــىSports Vision Lab"لتطــوير المســتمر " ضــمن برنــام  ا
البـــالى الـــدورة السادســـة  التب ـــيم بمؤسســـات المبامـــل اعتمـــاد أىيـــل لالعتمـــاد بـــالتب يم البـــالى مشـــروعوالت

Higher Education Institutes Labs Accreditation Project 29/3/2012. م 

 ــام  التطــوير ال ــة الرياضــية برن ــة التربي ــة لر ي ــة الرقمي ــرح النمــوذج االبترــارى ل مرتب ــل مقت مســتمر والتأىي
 لالبترــار فــي التب ــيم والــتب مبرنــام  التطــوير المســتمر والتأىيــل لالعتمــاد جــوا ز لالعتمــاد بــالتب يم البــالي 

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA)   الــدورة األولــى:  البــام(
 ( .2012/2013األراديمى 

 م.2012/2013ل بام الجامبى  عضو فى فريق الجودة بالر ية 

 
 

http://www.badnia.net/badnia/


  التطوير المستمر والتأىيـل لالعتمـاد مشروع إعدادفى  باالشتراكقام Continuous Improvement 

and Qualifying for Accreditation Project (CIQAAP)  2012/2013الدورة الثامنة. 

 لرياضـــى المنيـــا الرياضـــى ل رـــرة الطـــا رة الممتـــاز )أ( ل موســـم انـــادى فريـــق مقـــنن أحمـــال )مبـــد بـــدني( ل
 م .2018/2019

 المناصب اإلدارية
  م .2008/2009أمين سر مج س قسم التدريب الرياضى ل بام الجامبى 

  مــدير مررــز الخدمــة البامــة البحــوث والقياســات الرياضــية بر يــة التربيــة الرياضــية جامبــة المنيــا مــن
 .م26/2/2013م وحتى 23/2/2009

 م.2013م  وحتى 2008الرياضية من  عضو برنترول الفرقة الثالثة بر ية التربية 

  عضـو لجنـة المتاببـة البامــة بر يـة التربيـة الرياضـية وفــق نظـام الـربط بـين زيــادة دخـل أعضـاء ىي ــة
 م .2008/2009التدريس وجودة األداء ل بام الجامبى 

  م .2009/2011عضو لجنة المرتبات بر ية التربية الرياضية من 

  الرياضى بر ية التربية الرياضية وفـق نظـام الـربط بـين زيـادة دخـل عضو لجنة المتاببة بقسم التدريب
 م .2010/2011أعضاء ىي ة التدريس وجودة األداء ل بام الجامبى 

  2013/2014 -م2011/2012عضو بمج س قسم التدريب الرياضى ل بام الجامبى 

  م 2011/2012عضو لجنة البالقات الب مية والثقافية الخارجية بر ية التربية الرياضية ل بام الجـامبى
 .م 2014/2015وحتى 

  م.1/10/2013م حتى 18/3/2013مدير تحرير البوابة اإللرترونية لر ية التربية الرياضية من 

  مـــدير وحـــدة الخـــدمات اإللرترونيـــة بر يـــة التربيـــة الرياضـــيةDirector of Information 

Technology Unit  م30/6/2015م وحتى 1/10/2013من. 

  م2014/2015عضو برنترول الدراسات الب يا ل بام الجامبى. 

  وحتى تاريخـو  م2014/2015عضو بمج س قسم الرياضات الجماعية وألباب المضرب ل بام الجامبى
. 

  تاريخو . وحتى 2016من عضو مج س إدارة منطقة المنيا ل ررة الطا رة 

  م2018/2019بر ية التربية الرياضية ل بام الجامبى  خدمة المجتمع وتنمية البي ةعضو لجنة. 

 الدورات التدريبية
  حاصل ع ى دورة فى البرنام  اإلحصا ىStatistics . 

  حاصل ع ى شيادة اجتياز امتحان ال غة اإلنج يزيـةEPE   مـن مررـز اختبـارات ال غـات األجنبيـة بجامبـة
 م .1/1/2008منيا ال
  حاصل ع ى الرخصة الدولية ل رمبيوترICDL  - Version 4.0  م .11/8/2008بتاريخ 



  حاصــل ع ــى دورة اســتخدام الســبورة اإللرترونيــة Activstudio   والمبتمــدة مــن شــررة رمبيــوترس
 ل برمجيات .

 دات حاصل ع ى الدورات األساسية بمشروع تنمية قدرات أعضاء ىي ة التدريس والقياFLDP : 

o أساليب البحث الب مى  ( T4)  م.2004أرتوبر  4-2فى الفترة 
o ميارات االتصال الفبال ( I 2  فى الفترة )م.2005يناير  27-25 
o  ميارات التفرير(P1  فى الفترة )م.2005أبريل  30-26 
o ميارات التدريس الفبال  (T1  فى الفترة )م.2005مايو  9-7،  5-3 

o آداب وأخالقيات المين (  ة P4 فى الفترة )م.2005أغسطس  17-15 
o ( مبايير الجودة فى البم ية التب يميةD3   فى الفترة )م.2007أغسطس 30-28 

o ( مشروعات البحوث التنافسيةR3   فى الفترة )م.2010أبريل  4-3 

o ( اإلدارة الجامبيةL2   فى الفترة )م.2010أبريل  7-6 

o ( نظم االمتحانات وتقويم الطالبT3 فى ) م. 2010أبريل  11-10الفترة 

o  ( الجوانب المالية والقانونيةL3  فى الفترة )م.2010أبريل  20-19 

o (  التخطيط االستراتيجىL1   فى الفترة )م.2010مايو  3-2 

o  ( استخدام الترنولوجيا فى التدريسT1  فى الفترة )م.2010مايو  9-8 

  دورة تأىيل المدربينTOT مررز جامبـة المنيـا لتطـور نظـم تقـويم الطـالب  ، فى إعداد أدوات التقويم
 م.2011أرتوبر  12-10 في الفترة

 مررــز نظــم وترنولوجيــا  ، دورة إنشــاء مواقــع ىي ــة التــدريس الشخصــية والب ميــة والمجموعــات البحثيــة
 . م7/12/2014، 6 المب ومات بجامبة المنيا في الفترة 

 ( دورة أساســيات اإلشــراف التنفيــذىAW)  ، يــة قــدرات أعضــاء ىي ــة التــدريس والقيــادات تنممررــز
FLDP  م.2015يناير  29-28 في الفترة 

 ل ترقى لدرجة أستاذ مساعد : ميةـاث الب ـاألبح
  رـرة اليـد والرـرة الطـا رة ، مج ـة ع ـوم دراسة مقارنة لسرعة االستجابة السمبية والبصـرية لـدى العبـى

ــ ــانى والبشــرون ، الجــزء الث ــد الث ــة الرياضــية ، 274-253انى ، )ص الرياضــة ، المج  ــة التربي (، ر ي
 م.2009جامبة المنيا ، يونيو 

  مج ة أسيوط - الررة الطا رة اتسرعة استجابة اليد والقدم لدى العب ع ىييمنة مالتأثير تدريب البين 

ر يــة  ( ،230-199، البــدد التاسـع والبشــرون الجــزء الثالــث  ، )ص  لب ـوم وفنــون التربيــة الرياضــية
 م.2009جامبة أسيوط ، نوفمبر  ربية الرياضية ،الت

  لــدى العبــى الرــرة والفســيولوجية  ببــض المتغيــرات والبدنيــة والمياريــة أداءتــأثير تــدريبات الســ م ع ــى
، البـدد الواحـد والثالثـون الجـزء الثالـث)أ( )ص  لب ـوم وفنـون التربيـة الرياضـية مج ة أسيوط ،الطا رة 



 م.2010جامبة أسيوط ، نوفمبر ياضية ،ر ية التربية الر  ( ،154-189

  تأثير برنام  تدريبى )متبدد المستويات( لبضالت الجذع ع ـى ببـض المتغيـرات البدنيـة وأداء ميـاراتى
حا ط الصد والضرب الساحق فى الررة الطا رة ، المؤتمر الب مي الـدولي الحـادي عشـر ل تربيـة البدنيـة 

، ر يــة التربيــة  2013أرتــوبر  25 – 23بيــق اإلســرندرية وع ــوم الحررــة الرياضــة بــين النظريــة والتط
 الرياضية بأبى قير ، اإلسرندرية .

 Core Stability Relation To Physical Performance In Some Collectivity 

Games, Theories & Applications, the International Edition (T.A.I.E) Faculty of 

Physical Education for Boys, Abu Qir, Alexandria University, Volume No. 11,  

July 2014. 

 األبحـاث الب ـمية ل ترقى لدرجة أستاذ :
  ، مج ـة ع ـوم تأثير تدريبات أطواق ال ياقـة ع ـى ببـض المتغيـرات البدنيـة والمياريـة فـي الرـرة الطـا رة

 م.2015 يوليوالمنيا ، ، ر ية التربية الرياضية ، جامبة  عدد مجمع 28، مج د  الرياضة

 Eye speed Relation to Some level of Skills Performance in Volleyball Players 

(in press)  

   ع ى ببض المتغيرات البدنية والميارية لالعبى الررة الطا رة )قيد النشر( . ال ياقةتأثير تدريبات ررة 

 المؤلفات الب مية
  نور ل نشر .مؤسسة ،  أوال دليل التدريب بس م الخطو: لرياضى التدريب ا وأجيزةس س ة أدوات 
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  تحت الطبع( .لربار وأبطال الرياضة( )ل صغار وارتاب "التدريب البصرى من الطفولة ل بطولة( 

  رتاب التدريب الوظيفىFunction Training . )قيد الترجمة( 

 اإلشراف الب مى
  وا ل حسين أحمد خطاب : التروينـات اليجوميـة والتشـريالت الدفاعيـة فـى حـاالت نقـص وزيـادة البـدد

تح ي يـة " رسـالة ماجسـتير ، ر يـة  "دراسـة 2009وأثرىا ع ى نتا   مباريات ررة اليد فى بطولة البـالم 
 .(2012ة الرياضية ، جامبة المنيا )التربي

  محمود عصام الدين عشرى أحمد : تأثير برنام  تـدريبى ب يـومترى ع ـى المسـتويين الميـارى والرقمـى
لالعبــى الوثــب الثالثــى بمحافظــة المنيــا ، رســالة ماجســتير ، ر يــة التربيــة الرياضــية ، جامبــة المنيــا 

(2014. ) 

 ــ  م ع ــي ببــض المتغيــرات  دعــاء أســامة محمــد بــدوى : تــأثير برنــام  تــدريبي باســتخدام تــدريبات الس 
 (.2016بية الرياضية ، جامبة المنيا )البدنية والميارية لالعبي ررة اليد ، رسالة درتوراه ، ر ية التر 

 اعيـة وفقـًا لتخصصـات محمود عبد الرحمن أحمد : تأثير تمرينات المنافسـة ع ـى ببـض الميـارات الدف
 ( .2017رسالة ماجستير ، ر ية التربية الرياضية ، جامبة المنيا )العبى الررة الطا رة ، 

  : تطوير ببض الجوانب البدنية والمياريـة الدفاعيـة باسـتخدام تقنيـة المثيـر الضـو ى داليا جالل فتحى

https://www.noor-publishing.com/system/covergenerator/build/5037


 الرياضية ، جامبة المنيا )لم تناقش(.لالعبى الررة الطا رة الشاط ية ، رسالة ماجستير ، ر ية التربية 

  : تاثير تمرينات الس م ع ى ببض المتغيرات البدنية والمياريـة لناشـ  ايمان جمبة عبد الفتاح ابراىيم
 رسالة ماجستير ، ر ية التربية الرياضية ، جامبة المنيا )لم تناقش ببد( .الررة الطا رة ، 

 المناقشات الب مية
  حسـن : تـأثير دمـ  أسـ وبى التـدريب المـوزع والمرثـف ع ـى تطـوير ببـض ضـحى محمـد عبـد المج ـى

ــى رــرة اليــد ،  ــة التربيــة الرياضــية ، المتغيــرات البدنيــة والمياريــة لالعب رســالة ماجســتير ، ر ي
 م .10/7/2017جامبة المنيا ، 

 البدنيـة  رانيا عمر ع ى حسن : تأثير تمرينات القوة الوظيفية في الوسط الرم ى ع ـى ببـض المتغيـرات
رسـالة ماجسـتير ، ر يـة التربيـة الرياضـية ، جامبـة والميارية لالعبى الررة الطا رة الشـاط ية ، 

 م .12/2/2018المنيا ، 

 المبرفون الب ميون
 ( )(01225329836أ.د/ محسن ع ى أبو النور)ر ية التربية الرياضية/جامبة المنيا 

 (01005095507امبة المنيا( )أ.د/ ىان  حسن رامل )ر ية التربية الرياضية/ج 

 ( )(01006077620أ.د/ محمد لطفى السيد )ر ية التربية الرياضية/جامبة المنيا 

 ( )(01224052681أ.د/ أحمد فاروق خ ف )ر ية التربية الرياضية/جامبة المنيا 

 د. حممود عبد احملسن عبد الرمحن ناجى   
 



 


