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 :المناصب اإلدارية التي تقلدها 

 
 داخل الجامعة :

 والترويح.رئيس قسم أصول الرياضية  -1
 2000/  1994من وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -2

 . 2005/ 2002وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث من  -3
 سنة . 60. لبلوغ سن ال 2007حتى  2005رئيس مجلس قسم علم النفس الرياضي من  -4
وك ا لجنة تطوير األداء الجامعي على مستوى العلمية عضو العديد من اللجان -5

 .جامعة المنيا
 

 الرسائل العلمية التي أشرف عليها :
 

 فترة العمل خارج الجامعة داخل الجامعة العدد رسائل
 إلى اآلن 1985من  5 50 55 ماجستير
 إلى اآلن 1985من  3 42 45 دكتوراه

 

 الرسائل العلمية التي أسهم في مناقشتها : 
 

 فترة العمل خارج الجامعة داخل الجامعة العدد رسائل
 إلى اآلن 1990من  40 39 79 ماجستير
 إلى اآلن 1990من  16 39 55 دكتوراه

 

 ) الخمس سنوات األخيرة ( : بتدريسها:المقررات التي قام 
 

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس ادةـــــــــــــالم
   اإلحصاء

   سيكولوجية القيادة الرياضية
  - سيكولوجية الشخصية

  - سيكولوجية التدريس والمنافسات
  - الدافعية في الرياضة

  - العمليات العليا
  - علم النفستطبيقات 
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  - سيكولوجية الترويج الرياضي
   البحث العلمي

   االختبارات والمقاييس
 

 المؤتمرات العلمية التي شارك فيها :
 

 عدد مرات المشاركة :      المشاركة بالحضور : 
 عدد مرات المشاركة :      المشاركة بالبحوث : 

 
 التاريخ ( –المكان  –) أسم الورشة  العمل:حضور دورات تدريبية وورش 

 المؤتمرات.كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان / في جميع  –* علم النفس الرياضي 
 القاهرة.كلية الزراعة جامعة  –* تقييم األداء الجامعي 

 جامعة المنيا . –* معايير الجودة 
 :عضوية اللجان العلمية 

 التاريخ صفة المشارك اسم اللجنة عضوية
 1998/  1/ 1 عضو  مناهج علم النفس الرياضي  داخل الكلية 

 2000/ 10/  23 عضو  مركز بحوث ودراسات  داخل الجامعة 
    خارج الجامعة 

 

 عضوية الجمعيات العلمية :
 

 *رابطة األخصائيين النفسيين المصرية )رانم(.
 لعلم النفس الرياضي* الجمعية المصرية 

 * الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
 *الجمعية المصرية للدراسات النفسية.

 

 الخبرات واألنشطة االستشارية والمهنية :
 

 * المساهمة في إنشاء أكثر من مركز للمعالجات اإلحصائية 
 

 البحوث العلمية المنشورة ) الخمس سنوات األخيرة ( :
 

"المؤتمر العلمدددددي نحدددددو رعايدددددة متكاملدددددة المبدددددارزة.الضدددددلوط النفسدددددية لدددددد  مددددددربي رياضدددددة  -1
 م.1995ل دددابري –ا دددة المنيددجامع –ة ددة الرياضيدددة التربيددكلي –" ا دددن رياضيددوبيدوهدللم

√ 12 

2 √ 
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 . 105-87ص.ص.
"مجلدددة علميدددة متخصصدددة لبحدددوث التربيدددة "نظريات وتطبيقدددات :العددددواني.مقيددداس اإلنجددداز  -2

-1999"،  باإلسددكندريةالبدنيددة والرياضددية تصدددرها كليددة التربيددة الرياضددية للبنددين بددابوقير 
 .134-97" ص.ص2000

 فدددي"مددؤتمر التربيدددة الخاصدددة تصددميم وبنددداء اختبدددار الددددافع المعرفددي فدددي التربيدددة الرياضدددية . -3
" 2002المستقبل" المؤتمر العلمي السادس القرن الحاد  والعشرون ، تحديات الواقع وآفاق 

 . 140-125،ص.ص. 
"المددؤتمر السددنو  الثالددث عددن تدديثير الضددلوط االجتماعيددة علددي القدديم لددد  طدد   الجامعددة . -4

مجلدددة البحددددوث ولدددوراق العمددددل  التربويددددة،مركدددز طيبددددة للدراسدددات  الخلقيددددة،منظومدددة التربيدددة 
 . 200-163" ،ص.ص.  2002

"مجلدددة علدددم الدددنفس فدددي المجدددال الرياضدددي " دراسدددة مقارندددة "  إلدارةبددداتقدددويم كفايدددة العددداملين  -5
، المجلددد الثالددث عشددر ، ابريددل ، جامعددة المنيددا ، مجلددة علميددة  اإلنسددانيةالمعاصددر والعلددوم 

-161" ،ص.ص. 2002محكمة تصدر عن مركز البحوث النفسية النظريدة والتطبيقيدة ، 
183. 

–"مجلددة علددوم الرياضددة الجمباز.دربي رياضددة الضددلوط الحياتيددة وع قتهددا بالمجدداراة لددد  مدد -6
 0امعددة المنيددا ، المجلددد الرابددع عشددرج –محكمددة" كليددة التربيددة الرياضددية  –علميددة  –دوريددة 

 . 188-151" ص.ص.  2002ديسمبر ،  –عدد نصف سنو  ، سبتمبر 
محكمددددة ، المجلددددد  –علميددددة –"مجلددددة علددددوم الرياضددددة "دوريددددة للرياضدددديين . اإلنهددددا مقيدددداس  -7

،ديسددمبر ، كليددة التربيددة الرياضددية ، جامعددة سبتمبر –عدددد نصددف سددنو   –الخددامس عشددر 
 .117-79" ص.ص.  2003المنيا ، 

"المددؤتمر السددنو  تديثير األسددالي  اإلحصدائية علددي نتدائج البحددوث العلميدة " دراسددة تحليليدة . -8
الددوطن  لمهمشددةفياعلدديم الفئددات ت فدديجديدددة  وأفدداقالثدداني عشددر ، التعلدديم للجميددع ، التربيددة 

 .103-85ص. " ص 2004كلية التربية ، مارس  –العربي ، جامعة حلوان 
 –تصددميم وبندداء مقيدداس معرفددي للثقافددة الصددحية للطدد   المتقدددمين لكليددة التربيددة الرياضددية  -9

 جامعددة –"المجلددة العلميددة لعلددوم التربيددة الرياضددية ، كليددة التربيددة الرياضددية جامعددة المنيددا . 
 . 370-351" ص.ص.  2003طنطا ، العدد الثالث 

"مؤتمرالمنيددا الدددولي جامعددة المنيددا . –التلددوث السددلوكي لممارسددي بعدد  األنشددطة الرياضددية  -10
 ."  2005ابريل  18-15نحو بيئة آمنة ونظيفة من 
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"مجلة علم الدنفس العربدي المعاصدر ، علميدة محكمدة ، تصددر ومواصفاتها.الرسائل العلمية  -11
"  2005( ابريددددددل /يونيدددددد  2( ع)1العلمددددددي لمركددددددز المعدددددداد  النفسددددددي م) اإلشددددددرافتحددددددت 

 .148-79ص.ص.
"مدؤتمر تنميدة القديم والسدلوكيات قصور الواقع الخلقي وتطلعات المستقبل للسلو  التنافسدي . -12

 ." 2006فبراير  19، 18القاهرة  التقدم،من اجل 
دراسددة مقارنددة للمعالجددات اإلحصددائية فددي البحددوث العلميددة باسددتخدام الحددزم الجدداهزة والطددرق  -13

محكمدة  عليمدةاليدوية ، المجلة المصرية لبحوث اإلع م التربو  والعلوم اإلنسانية ، دوريدة 
 – 227ص.ص  2006العدددد األول إبريددل  –جامعددة طنطددا  تصدددرها كليددة التربيددة النوعيددة

255. 
"المؤتمر العلمدي الثداني لكليدة هيئة التدريس الجامعي "دراسة تحليلية". ألعضاءية القيم الخلق -14

 –مصدددر  فدددي، منظومدددة البحدددث العلمدددي جامعدددة قنددداة السدددويس –التربيدددة النوعيدددة ببورسدددعيد 
 ". 2006 ابريل، 20-19المستقبلية  الرؤىالمعايير،–التحديدات 

البحددوث العلميددة باسددتخدام الحددزم الجدداهزة والطددرق  ياإلحصددائية فدددراسددة مقارندد  للمعالجددات  -15
 .2006"ابريل  اإلنسانيةوالعلوم   اإلع م التربو اليدوية. " المجلة المصرية لبحوث 

، مجلة "  بتبعيةواقع نسق القيم لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان "دراسة  -16
العلمدي لمركدز المعداد   اإلشدرافحدت علم النفس العربي المعاصدر ، مجلدة علميدة تصددر ت

 .62-37ص .،ص  2006/ ديسمبر  أكتوبر( 4( ع)2النفسي ، م)
، المدددؤتمر العبدددي الفريدددق القدددومي للجمبددداز  أداءالضدددلوط االجتماعيدددة علدددى مسدددتو   تددديثير -17

الثالددث للمجلددس الدددولي للقدديم والتربيددة البدنيددة والتددرويح والرياضددة والتعبيددر الحركددي لمنطقددة 
 . 2007مارس  23-20، الدوحة ، قطر ،  األوسطالشرق 

 المهنددة، أخ قيدداتالتلددوث السددلوكي دراسددة تحليليددة لددبع  العوامددل المددؤثرة فيدد  مددن منظددور  -18
بالقدداهرة باالشددترا  مددع مركددز الدراسددات  األزهددرلكليددة التربيددة جامعددة  األولالمددؤتمر العلمددي 

 2007فبرايددر  19-18األمددةا لخدمددة قضدداي اإلسدد ميةالمعرفيددة لتوجيدد  بحددوث الجامعددات 
 . 85-65الجزء الثالث ص.ص 

، المؤتمر العلمدي السدنو  لقسدم علدم الدنفس أالعتداليتعيين الصدق والثبات بداللة المنحني  -19
" الرعاية النفسدية للرياضدة ، جامعدة حلدوان ، كليدة التربيدة الرياضدية للبندين بدالهرم الرياضي 

 .436-423ص.ص 12/4/2007
 التلوث السلوكي دراسة تحليلية لبع  العوامل المؤثرة في  من منظور أخ قيات المهنة . -20

 المؤتمر العلمي األول لكلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة باالشترا  مع مركز الدراسات          
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فبرايددر  19-18المعرفيددة " توجيدد  بحددوث الجامعددات اإلسدد مية لخدمددة قضددايا األمددة "     
 . 85-65. ص ص 2007

القددديم التربويدددة ألعضددداء هيئدددة التددددريس بالجامعدددات المصدددرية مدددن منظدددور طددد   الجامعدددة  -21
 ت"دراسدددددة تحليليدددددة" ، مجلدددددس التربيدددددة األخ قيدددددة ، المدددددؤتمر السدددددنو  السدددددادس اسدددددتراتيجيا

 . 91-65، ص.ص  2008مارس  16-15اإلص ح ومنظومة القيم  ، 
مدددن التعلددديم األساسدددي "دراسدددة مقارندددة" مجلدددس التربيدددة الحلقدددة األولدددي القددديم التربويدددة لطفدددل  -22

 16-15اإلصدد ح ومنظومددة القدديم  ،  تاألخ قيددة ، المددؤتمر السددنو  السددادس اسددتراتيجيا
 .210-177، ص.ص  2008مارس 

بناء وتصميم مقياس القيم التربويدة لممارسدي الرياضدة للجميدع ، مجلدس التربيدة األخ قيدة ،  -23
 2008مدارس  16-15اإلص ح ومنظومدة القديم  ،  تتراتيجياالمؤتمر السنو  السادس اس

 .659-621، ص.ص 
 -سدلوكيات اسددتخدام الهداتف المحمددول كيحددد وسدائل التكنولوجيددا الحديثدة )دراسددة مقارنددة( ،  -24

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ، عدد خداص ببحدوث مدؤتمر علدم  -جامعة حلوان 
 2008إبريدددل  17التطلعدددات( ،  -التحدددديات  –تجدددار  الدددنفس الرياضدددي وسدددوق العمدددل )ال

 .408– 389ص.ص 
 -جامعددة حلددوان  -التحليددل السدديكومتر  ألدوات القيدداس الثبددات والصدددق )دراسددة تحليليددة(  -25

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ، عدد خداص ببحدوث مدؤتمر علدم الدنفس الرياضدي 
 – 409ص.ص  2008إبريددل  17التطلعددات( ،  -التحددديات  –وسددوق العمددل )التجددار  

425. 
 لالدددولي األو الرياضددية"المؤتمر  األنشددطة لممارسدديتصددميم وبندداء مقيدداس االنجدداز التشددبعى  -26

 .2008ابريل  3-1للتربية البدنية والرياضية والصحة " 
التنشددددئة االجتماعيددددة نحددددو وقددددت الفددددراغ وتفضدددديل المخدددداطرة لددددد  الط ئددددع فددددي محافظددددات  -27

، المددؤتمر اإلقليمددي الرابدع للمجلددس الدددولي للصدحة والتربيددة البدنيددة  جمهوريدة مصددر العربيدة
والتدددددرويح والرياضدددددة والتعبيدددددر الحركدددددي لمنطقدددددة الشدددددرق األوسدددددط باالشدددددترا  مدددددع جامعدددددة 

 .637 – 616ص.ص  2009ياضية أبو قير ، اإلسكندرية كلية التربية الر 
مدؤتمر  استخدام الحاس  اآللي في مجال اإلدارة الرياضية وع قت  بدالقلق " دراسدة مقارندة " -28

كليدددددة التربيددددددة الرياضدددددية للبندددددات جامعددددددة  –قسدددددم العلدددددوم التربويدددددة والنفسددددددية واالجتماعيدددددة 
 .148-116ص ص .2009إبريل  اإلسكندرية،
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" المجلدة األخصائيين الرياضيين وع قتها بالصد بة النفسدية / دراسدة مقارندةقيم العمل لد   -29
( يونيددو 14جامعددة طنطدا العددد ) –" كليدة التربيدة الرياضدي  الرياضدديةالعلميدة لعلدوم التربيدة 

 .333-307،ص ص 2009
 إلدى أيدن " " العربدي" أخ قيدات الشدبا  روالمنافسدة مدؤتممقياس القيم التربويدة فدي التددري   -30

 .229-209.ص ص2010مارس   13
كليدددات  فددديالمعلدددم  إعددددادمسدددتقبل مدددؤتمر"  تصدددميم وبنددداء مقيددداس التفضددديل القيمدددي للشدددبا  -31

مددددارس 29-28" العربدددديعددددالم عمليددددات التطددددوير بال فدددديالتربيدددة وجهددددود الجمعيددددات العلميددددة 
 .386-355م.ص ص 2010

مسدتقبل " رمدؤتم والنفسديةفدي البحدوث التربويدة الع قة بين الداللة اإلحصائية وحجم التيثير  -32
عمليدددات التطدددوير بالمعدددالم  فددديكليدددات التربيدددة وجهدددود الجمعيدددات العلميدددة  فددديالمعلدددم  إعدددداد
 .444-415م.ص ص 2010مارس 29-28" العربي

 .2010الثانوية بمحافظة اللربية  ةط   المرحلالنفسي لمفهوم ال ات لدى  لوفيالبر  -33
 362-339ص.ص       
 االجتماعية  اإلنسانية،التربوية،النفسية، البحدوث المعلومات فيقواعدد توثيدق مصدادر   -34

 .2010الرياضية " دراسة تحليلية نقدية" 
 محكمة  -علمية -مجلة علوم الرياضة دورية تقويددم البحددوث العلميدددددة بين النظرية والتطبيق -35

 .337-325م ص.ص2012 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا عدد يوني  
 

تصددميم وبندداء مقيدداس الخصددائص الشخصددية لمعلمددة ريددا  األطفددال مجلددة علددوم الرياضددة  -36
م 2012كليددددددة التربيددددددة الرياضددددددية جامعددددددة المنيددددددا عدددددددد يونيدددددد  محكمددددددة  -علميددددددة -دوريددددددة
 .291-247ص.ص

كلية التربية  ، مجلة كلية علوم الرياضة ،البحوث العلمية بين النظرية والتطبيقتقويم  - 37
 .2012الرياضية جامعة المنيا، يناير

تصميم مقياس للص بة النفسية للرياضيين ، باالشترا  مع الدكتور عمرو احمد فؤاد ،  - 38
الباحث محمد حسن مصطفى ، مجلة علوم الرياضة ، كلية التربية الرياضية جامعة 

 .272-247.ص ،ص2014المنيا، ، المجلد السابع عشر، الجزء األول ، ديسمبر 

أدوات جمع البيانات وع قتها بالداللة اإلحصائية في البحوث التربوية والنفسية، مؤتمر  - 39
 .2014ابريل  16 -14التربية الرياضية جامعة المنيا من 

التكافؤ والتجانس والتوزيع االعتدالى في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية  - 40
 .2012اضة ، كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، ينايرمجلة كلية علوم الري والرياضية،



 -8- 

األنشطة الجماعية  ىمستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى ال عب – 41
مجلة كلية علوم الرياضة ، كلية التربية الرياضية  بمحافظة المنيا باالشتراك مع     ،

 .2015جامعة المنيا، يوليو

 

  
 

 (األخيرة)الخمس سنوات  العلمية:المؤلفات 
 

إبراهيم شلبي مركز  : باالشترا  مع الدكتورة أمنية 1998الدافعية ) نظريات وتطبيقات ( ،  -1
 . الكتا  للنشر

 : مركز الكتا  للنشر ، الطبعة األولي .  1999 اإلحصائية،كراسة التطبيقات  -2
( المعدايير –وضدوعية الم –الصددق  –المعام ت العلمية بين النظرية و التطبيدق ) الثبدات  -3

 مركز الكتا . 
:  1999 والرياضدية،اإلحصاء التطبيقي في مجدال البحدوث التربويدة والنفسدية واالجتماعيدة  -4

 مركز الكتا  للنشر. 
 1999 أصول البحدث العلمدي فدي البحدوث التربويدة و النفسدية و االجتماعيدة و الرياضدية ، -5

 باالشترا  مع الدكتورة مني أحمد الزهر  ، مركز الكتا  للنشر. 
مركدددز  عندددان،مقدمدددة فدددي علدددم نفدددس الرياضدددية باالشدددترا  مدددع الددددكتور محمدددود عبدددد الفتددداح  -6

 .2001الطبعة الثانية  ،2000الطبعة األولي  األولي،الطبعة  للنشر،الكتا  
ت التربويددددة والنفسددددية والرياضددددة ، طددددرق البحددددث العلمددددي والتحليددددل اإلحصددددائي فددددي المجدددداال -7

باالشترا  مع الدكتورة إخ ص محمدد عبدد الحفديظ ، مركدز الكتدا  للنشدر ، الطبعدة األولدي 
 .2001،الطبعة الثانية  2000

سدديكولوجية التفددوق الرياضددي ) تنميددة المهددارة العقليدددة ( باالشددترا  مددع األسددتا  عبددد القدددادر  -8
 .1999ى ، طبعة أولالمصريةمكتبة النهضة  جاد،

االجتمدددداعي الرياضددددي ، : باالشددددترا  مددددع الدددددكتورة إخدددد ص محمددددد عبددددد الحفدددديظ ، مركددددز  -9
 .2004،الطبعة الثانية2001الكتا  للنشر ، الطبعة األولي

مركددز الكتددا   عفيفددي،باالشددترا  مددع الدددكتور محمددد متددولي  الرياضددية:سدديكولوجية اإلدارة  -10
 . 2001للنشر، 

التطبيددددق  : باالشددددترا  مددددع الدددددكتور  –ال معلميددددة النظريددددة معددددام ت االرتبدددداط والمقدددداييس  -11
 . 2001، مكتبة االنجلو المصريةمحمود عنان الدين ، 

باالشترا  مع الدكتور محمود عنان والددكتور حسدني  والتطبيق:–النظرية  –لعامليايل التحل -12
 . 2002للنشر،مركز الكتا   الدين،عز 
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مكتبدددة  باالشدددترا  مدددع الددددكتور محمدددود عندددان ،  قدددراءات متقدمدددة فدددي علدددم نفدددس الرياضدددة  : -13
 . 2001،األنجلو المصرية 

14- Origins of Scientific Research (ineducational,psychological, social 

sport researches) , , Mona Ahmed El-Azhary , Book Canter for 

publishing 2001. 

قددات  : باالشددترا  مددع الدددكتور حسددين تطبي –تحلددي ت  –علددم الددنفس الفسدديولوجي نظريددات  -15
 .2002أحمد حشمت ، والدكتور نبيل السيد حسن ، مكتبة األنجلو المصرية ،

المرجددع فددي علددم الددنفس التربددو  فددي المجددال الرياضددي  : مكتبددة األنجلددو المصددرية الطبعددة  -16
 .  2002،األولي

مدع الددكتور حسدين تطبيقات  : باالشدترا   –الصحة النفسية في المجال الرياضية نظريات  -17
 . 2002أحمد حشمت و الدكتورة هناء عبد الوها  حسن ، مكتبة األنجلو المصرية ،

تطبيقات  باالشترا  مع الدكتورة إخ ص محمد عبد الحفيظ  –علم النفس الرياضي مبادئ  -18
 . 2004،،الدار العالمية للطباعة والنشر، الدكتور حسن عبده ، الدكتور إبراهيم ربيع 

تطبيقددات (  باالشددترا  مددع الدددكتور مختددار أمددين عبددد  –العمليددات العقليددة العليددا ) نظريددات  -19
 . للنشر األحمد دار  2004،اللني 

مدع األسدتا  سدمير عبدد  الرياضدي باالشدترا علم الدنفس االتجاهات الحديثة في  المدخل إلي -20
 .  2004،القادر ،الدار العالمية للطباعة والنشر

د / عددادل  مددع د / إخدد ص محمددد عبددد الحفدديظ ، م التربويددة  باالشددترا اإلحصدداء فددي العلددو  -21
 .  2004محمد النشار  األنجلو المصرية

التقدويم فدي العلددوم التربويدة  باالشدترا  مددع د / فداتن زكريدا النمددر ، مكتبدة األنجلدو المصددرية  -22
،2004. 
، الدددددار ان قددددراءات فددددي البحددددث العلمددددي  ، باالشددددترا  مددددع األسددددتا  الدددددكتور / محمددددود عندددد -23

 . 2005،العالمية للطباعة والنشر
باالشددترا  مددع د / مختددار أمددين ،  د / مجددد   تطبيقددات،–تحلددي ت  –لددم نفددس الرياضددة ع -24

 . 2005، ،الدار العالمية للطباعة والنشريوسف 
باالشددددترا  مددددع            مهددددارات القيددددادة فددددي المجددددال الرياضددددي فددددي ضددددوء االتجاهددددات الحديثددددة ، -25

 . 2006،،مكتبة األنجلو المصريةد / أحمد كمال نصارى 
سددديكولوجية اإلدارة الرياضدددية ،  : باالشدددترا  مدددع الددددكتور محمدددد متدددولي عفيفدددي ، االنجلدددو  -26

 . 2005، المصرية ، الطبعة الثانية
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باالشدددددترا  مدددددع             SPSS & STATاإلحصدددداء التطبيقدددددي باسدددددتخدام الحدددددزم الجددددداهزة  -27
هيدددثم عبدددد  الددددكتور محمدددد فدددوز  عبدددد العزيدددز ، الددددكتور حمدددد عبدددد الفتددداح سدددالم ،الددددكتور 

 .2006، مكتبة األنجلو المصريةالقاهرة ،المجيد محمد 
الددددار العالميدددة ،حسدددين حشدددمت  الددددكتورالتوافدددق النفسدددي والتدددوازن الدددوظيفي باالشدددترا  مدددع  -28

 .2006للطباعة والنشر، 
نظريات تحلي ت بتطبيقات باالشترا  مع األسدتا  سدمير عبدد  –الرياضيسيكولوجية األداء  -29

 .2006، االنجلو المصريةالقاهرة ، مكتبة ،القادر جمال 
الددكتور مندي  األسدتا البنداء ،باالشدترا  مدع  –التصدميم  –البحث العلمدي  فيأدوات التقويم  -30

 .2006، صريةاالنجلو المالقاهرة ، مكتبة ، احمد األزهر 
لقداهرة التربية الرياضية ، باالشدترا  مدع الددكتور صدبر  عمدران ،ا فياالختبارات والمقاييس  -31

 .2006نجلو المصرية، الامكتبة 
سدمير  األسدتا مجال العلدوم النفسدية والتربويدة ، باالشدترا  مدع  فيوتطبيقات   اآلليالحاس   -32

 .2007االنجلو المصرية ، القاهرة / مكتبة ، جاد 
النظريدددات  ات الصدددلة ،  أحددددثجدددادة لحيددداة متجدددددة تقدددوم علدددى  إسدددتراتيجيةلحيددداة ا التحيددد -33

 .2007االنجلو المصرية ، القاهرة ، مكتبة سمير جاد ،  األستا باالشترا  مع 
اتجاهات التعليم العالي في ضوء الجودة الشاملة باالشترا  مع الددكتورة ناهدد خيدر  القداهرة  -34

 .2009ة ، ، مكتبة االنجلو المصري
مندددي األزهدددر  القددداهرة ، مكتبدددة  الددددكتورةمعجدددم المصدددطلحات اإلحصدددائية باالشدددترا  معددد   -35

 .2010االنجلو المصرية ، 
 الددكتورة باالشدترا  مدع  وى االحتياجدات الخاصدة -ياءو التربية اإلبداعية لدى األطفال األسد -36

 .2010نبيل السيد حسن ، مكتبة األنجلو المصرية،  راألزهر  والدكتو مني 
 مالتحليددددل االحصددددائى ومعالجدددددة البيانددددات للبحددددوث التربويدددددة والنفسددددية والرياضددددية باسدددددتخدا -37

باالشددترا  مددع  الدددكتور حمددد عبددد الفتدداح    EXECL-STATISTSCA-SPSSبددرامج
سالم ، الدكتور محمد فوز  عبد العزيز ، الدكتور هيدثم عبدد المجيدد محمدد، الددكتور ناصدر 

 .2012نجلو المصرية ، الوصيف ،القاهرة مكتبة األ
باالشددترا  مددع الدددكتور احمددد كمددال االنصددارى ،الدددكتور   الرياضدديالمجددال  فددي اإلحصدداء -38

 . 2013عبد اللنى القاهرة مكتبة األنجلو المصرية ،  أمينمختار 
البحث العلمي في المجال الرياضي  باالشترا  مع الدكتور احمد كمال االنصارى ،الدكتور  -39

 . 2013عبد اللنى القاهرة مكتبة األنجلو المصرية ،  أمينمختار 
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باالشددترا  مددع الدددكتور احمددد كمددال  الرياضدديالمجددال  فددياالختبددارات والمقدداييس  فدديمقدمدد   -40
 .  2013عبد اللنى القاهرة مكتب  االنجلو المصري   أميناالنصارى ،الدكتور مختار 

مدع  الددكتور أحمدد عبدد الفتداح  عملي( باالشدترا  –التطبيقي )نظر   اإلحصاءالمرجع في  -41
 .  2015 المصرية،الدكتور محمد سعيد ، القاهرة مكتب  االنجلو 

الرياضدددية  -االجتماعيدددة -النفسدددية -البحدددث العلمدددي وأدوات التقدددويم فدددي المجددداالت التربويدددة -42
 .2015مكتبة األنجلو المصرية،   ، باالشترا  مع الدكتورة مني األزهر 

باالشترا  مع الددكتورة مندي  التربية الخاصة( –معجم المصطلحات التربوية )التربية العامة  -43
 .2015األزهر  ، مكتبة األنجلو المصرية، 

 عمدددرو فدددؤاد، الددددكتورربيدددع،  إبدددراهيم باالشدددترا  مدددع  الددددكتور ، علدددم نفدددس الرياضدددة أصدددول -44
 .2015ة هند عبد الفتاح . مركز الكتا  الحديث للنشر ،الدكتور 

صدددبر  عمدددران الددددكتورة  باالشدددترا  مدددع  الددددكتور ، المرجدددع فدددي علدددم االجتمددداع الرياضدددي -45
 .2015جابر ، مركز الكتا  الحديث للنشر ، إيها  لدكتورالزهراء رشاد ،ا

التطبيق" باالشترا  مع دكتور  -التربية البدنية والرياضية" النظرية فياالختبارات والمقاييس  -46
 م.2015دكتور هشام إسماعيل ه ل، مكتبة االنجلو المصرية، صبر  إبراهيم عمران، 

 

 تحت الطبع :
أحمدددد عبدددد الفتددداح موسدددوعة اإلحصددداء التربدددو  للعلدددوم اإلنسدددانية باالشدددترا  مدددع  الددددكتور  -1

 ،الدكتور محمد سعيد .

 لدددكتورباالشددترا  مدع الددكتورة مندي األزهدر ، ا معجدم المصدطلحات فدي المجدال الرياضدي، -2
محمددددد فددددوز  ، الدددددكتور وليددددد حسددددين،الدكتور عبددددد الددددرحمن  لدددددكتور، اناصددددر الوصدددديف 

 .2015منصور ،الدكتورة بسنت واخرون مركز الكتا  الحديث للنشر ، 
 

 
 

 اختبارات
 . )االنجلوالمصرية(اشرف مسعد إبراهيم د.قائمة الضلوط النفسية للمدربين باإلشرا  مع  -1
 . )االنجلو المصرية(باالشترا  مع د. أميمة أنور عقده  العدوانيمقياس اإلنجاز  -2
 . المصرية(االنجلو )األزهر الشترا  مع د. منى أحمد با المعرفيمقياس الدافع  -3
 .  )االنجلو المصرية(مقياس اإلنها  للرياضيين  -4
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غدددددددادة عبدددددددد د.باالشدددددددترا  مدددددددع  المرتبطدددددددة باإلصدددددددابة الرياضددددددديةالنفسدددددددية  المظددددددداهرمقيددددددداس  -5
 )االنجلو المصرية( .يدالحم

)االنجلددددو مقيدددداس الثقافددددة الصددددحية فددددي المجددددال الرياضددددي باالشددددترا  مددددع د.ناصددددر مصددددطفى -6
 المصرية( .

 مقياس الضلوط الحياتية والمجارة باالشترا  مع د.ناهد خير  فيا  )االنجلو المصرية( . -7
 

 النشاط في مجال خدمة البيئة :
 بعلم النفس . المشتللين بجمعية عضو  -

عضدو اللجنددة الفنيدة ل سددتفادة مدن الخبددرات الموجدودة بالجامعددة لتددعيم مركددز الحاسد  اآللددي فددي  -
 .1995/  10/  9في  932خدمة المجتمع قرار رئيس الجامعة 

صدديانة الم عدد  و المسددطحات الخضددراء بمختلددف كليددات الجامعددة  رئدديس لجنددة اإلشددراف علددي -
 .1997/  9/  28في  816وك ا الحرم الجامعي قرار رئيس الجامعة 

 .  1999/  11/  5في  1069عضو لجنة المنشآت الجامعية قرار  -
 .2000/ 10/  25في  1198عضو مجلس غدارة الحاس  اآللي قرار  -
 .  2001/  4/  24في  351ت الرياضية قرار عضو اللجنة العليا للمنشآ -
  2000/  10/  23في  1189عضو مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات المستقبلية قرار  -
 .  2002/  2/  4في  104عضو مجلس إدارة مركز البحوث والقياسات الرياضية قرار  -
 .  2002/  8/  5في  613عضو لجنة تقييم األداء الجامعي قرار  -
و لد  للمسداهمة   رئديس الجامعدة القيام بإعمال المكت  الفني التدابع لمكتد  السديد األسدتا  الددكتور -

 ICTPفي إعداد الدراسات والبحوث التي تتعلق بمشروعات تطوير نظم المعلومات واالتصداالت 
 . 2/5/2010في  456بالجامعة بهدف تحسين مستوى األداء قرار 

 .TOTالحصول علي دورة     -
 .   T 3التدري  في جدارات التدريس البحث العلمي     -
 .   I 3التدري  في جدارات التعامل مع اآلخرين         -
 المستشار اإلحصائي بمركز الحاس  اآللي بالجامعة .  -
 ".عضو هيئة المستشارين العلميين لتحرير المجلة " نفسيتي  -
 .لنفس العربي المعاصر "ا " علم العلمين لتحرير لمجلة نهيئة المستشاريعضو  -
 اإلنسانية.لنفس المعاصر والعلوم ا العلمين لتحرير لمجلة " علم نهيئة المستشاريعضو  -
 . العلمين لتحرير لمجلة " األع م التربو  والعلوم اإلنسانيةالمستشارين عضو هيئة  -
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 جامعة المنيا . –سكرتير تحرير مجلة علوم الرياضة بكلية التربية الرياضية  -
 جامعة المنيا . –عضو مجلس إدارة مجلة علوم الرياضة بكلية التربية الرياضية  -
عضدددو اللجندددة العلميدددة الدائمدددة لترقدددى أعضددداء هيئدددة التددددريس أسدددات ة و األسدددات ة المسددداعدين فدددي  -

 ) الرياضة المدرسية(. 2015-2012دورتها 
 
 

 -مشروعات البحوث : 
 في مجال الجودة .  بحوث -1
 بحوث علمية متنوعة في مجاالت علم النفس الرياضي .  -2
 بحوث علمية متنوعة في مجاالت اإلحصاء التطبيقي .  -3
 التطبيقي.تطوير مناهج اإلحصاء  -4
 ربط اإلحصاء بين النظرية و التطبيق علي الحاس  اآللي .  -5
 ة . بحوث متنوعة في مجال خدمة العملية التعليمي -6
 بحوث في مجال القيم الخلقية . -7
 بحوث في مجال المجاراة واإلنجاز . -8
 بحوث في مجال االحتراف . -9

 االنتدابات
 

 االنتدابات:
 جامعة المنيا . –كلية اآلدا   –قسم علم النفس  -1
 جامعة عين شمس –كلية اآلدا   –قسم علم النفس  -2

 جامعة قناة السويس ببورسعيد –كلية التربية النوعية  -3

 جامعة عين شمس  –كلية التربية النوعية  -4

 جامعة القاهرة –كلية التربية النوعية  -5

 جامعة الزقازيق –كلية التربية الرياضية للبنات  -6

 جامعة المنوفية . –كلية التربية الرياضية بالسادات  -7

 جامعة بني سويف .–كلية التربية الرياضية -8

 جامعة حلوان . –كلية التربية الرياضية للبنات  -9

 ( .ة) إنشاء وحدة إحصاء بالكلي –كلية الصيدلة جامعة القاهرة  -10

 )إنشاء وحدة إحصاء باإلدارة( .أدارة البحوث الرياضية بالمجلس األعلى للشبا  والرياضة -11


