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 :بيانات عامة -1

 سكينة محمد نصر إسماعيل االسم:

 أستاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير. الوظيفة الحالية: 

 1956/  3/  2 تاريخ الميالد: 

 متزوجة الحالة االجتماعية: 

 اإلسكندرية -طريق الحرية جناكليس  625ش ماكلين خلف  4 العنوان: 

 01281200826رقم الموبايل: 

 25603020201925 الرقم القومى:

 wegdannasr@gmail.com االلكتروني:البريد 

 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 1978/  12/  3 معيد

كلية التربية الرياضية جامعة 

 اإلسكندرية
 مصر

 1987/ 12/  17 مدرس مساعد

 1995/  12/  9 مدرس دكتور

 2007/  10/  4  أستاذ مساعد

 2015/  12/  29 أستاذ 

 

 :األنشطة التدريسية -4

 و الماجستير و الدكنوراه. تدريس مقررات الدراسات العليا للدبلوم -1

 اإلشراف على مقررات علم النفس لمرحلة البكالريوس. -2

 اإلشراف العلمى على الرسائل العلمية للماجستير و الدكتوراه. -3

 مناقشة الرسائل العلمية للماجستير و الدكتوراه بمختلف كليات التربية الرياضية. -4

 العلمية المختلفة بجمهورية مصر العربية.تقييم / تحكيم البحوث العلمية بالمجالت  -5

 

 : دورات تدريبية لتنمية أعضاء هيئة التدريس() الدورات التدريبية -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  مهارات التفكير  .1
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 و القيادات بجامعة اإلسكندرية.

  الحديثة فى التدريساإلتجاهات   .2
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 و القيادات بجامعة اإلسكندرية.

  أخالقيات و آداب المهنة  .3
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 و القيادات بجامعة اإلسكندرية.

 2007/  9/  13 إستخدام التكنولوجيا فى التدريس  .4
هيئة التدريس مشروع تنمية قدرات أعضاء 

 و القيادات بجامعة اإلسكندرية.

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2007/  9/  20 إعداد مشروع بحثى دوليا    .5

 الدولة التعليميةالجامعة / المؤسسة  السنه الدرجة العلمية

 1978 البكالوريوس -1
كلية التربية الرياضية جامعة 

 اإلسكندرية
 1987 الماجستير -2 مصر

 1995 الدكتوراه -3
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 و القيادات بجامعة اإلسكندرية.

 2005/  1/  31 أساليب البحث العلمى   .6
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 اإلسكندرية.و القيادات بجامعة 

 2015/  9/  3 إدارة األزمات و الكوارث  .7
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و 

 القيادات بجامعة اإلسكندرية.

8.  
نظم اإلمتحانات و تقويم 

 الطالب
8  /9  /2015 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و 

 القيادات بجامعة اإلسكندرية.

 2015/  9/  6 إدارة الفريق البحثى  .9
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و 

 القيادات بجامعة اإلسكندرية.

 2015/  6/  11 تنظيم المؤتمرات العلمية  .10
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و 

 القيادات بجامعة اإلسكندرية.

11.  
إتخاذ القرارات و حل 

 المشكالت
9  /6  /2015 

التدريس و مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 القيادات بجامعة اإلسكندرية.

 2015/  9/  10 اإلدارة الجامعية  .12
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و 

 القيادات بجامعة اإلسكندرية.

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.  

 بعض تطوير على العملية التربية فاعلية

 لطلبات القيادي والسلوك الشخصية سمات

 باالسكندرية للبنات الرياضية التربية كلية

 )ماجستير(.

17  /12  /1987 

الرياضية جامعة كلية التربية 

 .اإلسكندرية

2.  
 باإلنقباض المركزي التدريب تأثير

 ومستوى العمودي الدفع على مركزيالوال

 )دكتوراه(. الرياضية األنشطة بعض في األداء

09  /12  /1995 

3.  

 الثانية الحلقة لتالميذ الرياضية الميول دراسة

 منهج لتخطيط كأساس االساسي التعليم من

 متطلبات ضمن )بحث زوجى الرياضية التربية

 (.مساعد أستاذدرجة ل الترقية

2002 

المجلة العلمية لعلوم التربية 

الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 جامعة طنطا. –

4.  

 لعاباأل العبي بين الرياضي العزو مقارنة

 المرتفع المستوى ذوي والجماعية الفردية

 من)بحث زوجى ض بالمشاركة والمنخفض

 (.مساعد أستاذدرجة ل الترقية متطلبات

15  /2  /2004 

مجلة نظريات و تطبيقات العلمية 

لبحوث و دراسات التربية البدنية 

و الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 جامعة اإلسكندرية –للبنين 

5.  
 وزمن طول على الدفع مؤشرات تحسين ثرأ 

 متطلبات ضمن فرديبحث  ) والعد في الخطوة

 (.مساعد أستاذدرجة الترقية ل

7  /2  /2004 

مجلة نظريات و تطبيقات العلمية 

لبحوث و دراسات التربية البدنية 

و الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 جامعة اإلسكندرية –للبنين 

6.  
دراسة اتجاهات المدربين نحو اإلستشارة 

 ضمن فردي النفسية الرياضية ) بحث

 مساعد (. أستاذالترقية لدرجة  متطلبات

2006 

مجلة نظريات و تطبيقات العلمية 

لبحوث و دراسات التربية البدنية 

و الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 جامعة اإلسكندرية –للبنين 

7.  
اتجاهات الرياضيين المعاقين بدنيا  نحو طلب 

 فردي بحث اإلستشارة النفسية الرياضية )

 (. أستاذالترقية لدرجة  متطلبات ضمن

16  /04  /2009 

المؤتمر العلمى لعلوم التربية 

البدنية و الرياضة بالجماهيرية 

 العربية الليبية.

المجلة العلمية الدولية للنظريات و  2013/  01/  27دراسة مقارنة لمستويات قلق المنافسة   .8
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 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

الرياضية القبلى و البعدى لدى ناشئى كرة 

 ضمن فردي ) بحث السلة الذكور و اإلناث

 (. أستاذالترقية لدرجة  متطلبات

التطبيقات كلية التربية الرياضية 

 للبنين بأبى قير.

9.  

السلوك القيادى للمدرب و عالقتة بمظاهر 

 اإلنتباه لمواقف اللعب لدى ناشئى كرة القدم

الترقية لدرجة  متطلبات ضمن)بحث جماعى 

 (. أستاذ

25  /10  /2013 

المؤتمر العلمى الدولى الحادى 

عشر للتربية البدنية و علوم 

الحركة الرياضية بين النظرية و 

 التطبيق باإلسكندرية

10.  

تأثير تعليم المهارات األساسية بإستخدام 

الذكاءات المتعددة على تنمية المهارات 

النفسية للمبتدئين فى رياضة الكرة الطائرة    

الترقية لدرجة  متطلبات ضمن فردي ) بحث

 (. أستاذ

28  /12  /2014 
المجلة العلمية الدولية لعلوم و 

 فنون الرياضة بالجزيرة.

11.  

مفهوم الذات البدنية و الجسمية و عالقته 

باإلتجاهات نحو التربية البدنية لدى طالبات 

 ضمن فردي المرحلة اإلعدادية ) بحث

 (. أستاذالترقية لدرجة  متطلبات

01  /02 / 2015 
المجلة العلمية لعلوم و فنون 

 الرياضة بالجزيرة.

12.  
و عالقتها بدافعية اإلنجاز المرونة النفسية 

 لدى الرياضيين ) بحث زوجى(.
25  /08  /2015 

مجلة تطبيقات علوم الرياضة كلية 

التربية الرياضية للبنين 

 باإلسكندرية.

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

 السباعي هنداوي سعيد رأفت  .1
 االنشطة لمدارس اإلدارية العمليات تقويم

 االسكندرية محافظة أندية بعض الرياضية
 2004 ريماجيست

 ردوا سمير احمد وليد  .2
 المسنين لدى الحركي  التدهور ظاهرة دراسة

 سنة  70-60 من
 2006 ريماجيست

 يوسف الدين عز السالم  .3

 بعد على البليومتري تدريبات استخدام اثر 

 الكرة ضرب بمهارتي الخاصة البدنية القدرات

 القدم كرة ناشئي لدى التماس ورمية بالراس

 2006 ريماجيست

 إبراهيم محمد أحمد سامية  .4
 لناشئي الطالئع االنتقاء محددات بعد تقويم

 .باالسكندرية الشباب بمراكز
  ماجيستير

 العزيز عبد محمد أمين  .5

 مظاهر بعض لتنميةموقفية  تدريبات برنامج

 المهاري األداء مستوى على وأثره االنتباه

 القدم كرة في الناشئين للمهاجمين

 2009 ماجيستير

 سلمى عبد الحكيم توفيق  .6
باإلغتراب النفسي الضغوط النفسية و عالقتها 

 لدى معلمي التربية الرياضية
 2016 ماجيستير

 عبير شعبان أحمد حسن  .7

تأثير التدريب العقلي على بعض المتغيرات 

النفسية و األداء الفني لالعبات التجديف 

 الناشئات

 2016 دكتوراة

 سماح إبراهيم الفضالي  .8

المستوى اإلجتماعي و السلوك اإلنفعالي و 

عالقتهما بمستوى االداء لالعبين في بعض 

 األنشطة الرياضية

 2017 ماجيستير

 محمد أحمد إبراهيم المصري  .9
برنامج إرشادي نفسي و أثره على الضغوط 

النفسية لدى الناشئين في بعض األنشطة 
 2018 ماجيستير
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 العلمية: المؤلفات -8

 الخبرات : -9

 . بالكلية والتحريرية الشفوية االمتحانات في االشتراك -1

 . االمتحانات البكالريوس و الدراسات العليا اعمال على في المراقبة االشتراك -2

 . بالكلية المختلفة الفرق في كنتروالت االشتراك -3

 .) الطالب شئون – الثقافة – البيئة– المكتبة ( مثل بالكلية المنبثقة اللجانفي  االشتراك -4

 .  2015-2014 عضو فى مجلس الكلية للعام الجامعى   -5

 .بالكلية الخاصة القدرات في امتحانات االشتراك -6

 .األخرى واالقسام للقسم المختلفة في حضور السمينارات االشتراك -7

 . والدكتوراه الماجستير رسائل على العلمي االشراف -8

 .والدكتوراه بالكلية و خارجها مناقشة رسائل الماجستير -9

 .بمقررات القسم الخاصة اإلجابة أوراق في تصحيح االشتراك -10

 .دراس ماع لكل بالقسم الخاص في المؤتمر االشتراك -11

 عضو فى لجنة نظام تقييم الطالب و مواعيد اإلمتحانات و إعالن النتائج و قواعد  -12

 نظام الرأفة و قرارات تشكيل لجان التصحيح.

 عضو فى لجنة اإلرشاد األكاديمى. -13

 عضو فى وحدة الخريجين و أميناً لسر الوحدة. -14

 ( عشرة سنوات.10أمين سر مجلس القسم لمدة ) -15

  اإلشتراك فى المؤتمرات : -16

 المواهب واعداد انتقاء بمسمى استراتيجيات  2002-10-30  السابع الدولي المؤتمر -1

 .المعلوماتية والثورة التكنولوجي     التطور ضوء في الرياضية 

 .7/10/2004-5  والرياضة البدنية التربية لعلوم  الثامن الدولي المؤتمر -2

 .10/10/2008-8  والرياضة البدنية التربية لعلوم التاسع الدولي المؤتمر -3

 المؤتمر اإلقليمى الرابع للمجلس الدولى للصحة و التربية البدنية و الترويح -4

 .17/10/2008-15و التعبير الحركى لمنطقة الشرق األوسط من  

 المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر للتربية البدنية و علوم الحركة الرياضية -5

 .25/10/2013-23بين النظرية و التطبيق من  

 .6/4/2015بتاريخ  2017-2015ملتقى الخطة البحثية  -6

 .7/5/2015-6المؤتمر العلمى األول "الرياضة أمن قومى....رؤية مستقبلية" من  -7

 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 الرياضية

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

 أ.د/ نادية محمد سلطان  -1

 أ.د/ سكينة محمد نصر

 أ.د/ منى سكر

 الرياضي النفس علم في مقدمة

 للصف ) والتطبيق النظرية بين(

 الثالث

 2003/2004 

 أ.د/ مجدي حسن يوسف  -2

 سكينة محمد نصرأ.د/ 
 2012/2013  الثاني للصف النفس علم مدخل

 أ.د/ نادية محمد سلطان  -3

 أ.د/ سكينة محمد نصر

 مجال في الحديثة االتجاهات

 الرياضي التدريب
 2005/2006 
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 اللغات : -11

 اللغة العربية -1

 اللغة اإلنجليزية -2


