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 :بيانات عامة
 مجدى حسن يوسف عبد الرحمن االسم:

 جامعة االسكندرية . -بكلية التربية الرياضية للبنين  متفرغ  أستاذالوظيفة احلالية:

 9/12/1956تاريخ امليالد: 
 متزوجاحلالة االجتماعية: 

 ةاإلسكندري – ابراج الراشدين -شارع محمد درى  -لوران -طريق الحرية العنوان: 

 01006256627املوبايل: م رق
       25612090200551الرقم القومى:

 mghyousef@yaho.com االلكرتوني:الربيد 

 املؤهالت العلمية:

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

اجلامعة / املؤسسة  سنة االلتحاق بها الوظيفة
 التعليمية

 الدولة

  

بنين كلية التربية الرياضية 

 االسكندرية جامعة

جمهورية 

 مصر العربية

  

 23/9/2001 ردكتومدرس 

  

 24/9/2006 أستاذ مساعد

 

 26/9/2011  استاذ

 :األنشطة التدريسية
 المقرر النظرى مدخل فى علم النفس الرياضى لطالب الفرقة الثانية •

 الثالثة . المقرر النظرى علم االجتماع الرياضى لطالب الفرقة •

 الرابعة . فرقةالمقرر النظرى علم النفس التربوى الرياضى لطالب ال •

 الدولة اجلامعة / املؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية
 1979 البكالوريوس /الليسانس -1

 بنين جامعةكلية التربية الرياضية 

 االسكندرية

 مصر جمهورية

 ربيةالع

 1992 املاجستري -2

 1996 الدكتوراه -3

 2011 أستاذ -4
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 المقرر العملى لطالب التربية العملية لطالب الفرقة الرابعة . •

المقررات النظرية المسندة بنظام الساعات المعتمدة لتخصص علم النفس التربوى الرياضى لطالب وطالبات   الدراسات العليا 

 الدكتوراه .  -الماجستير  -مرحلة الدبلوم 

 (}18040{)دبلوم علم النفس الرياضي 

 ( .8504مدخل فى علم النفس الرياضى  )  •

 (. 8505مدخل فى طرق البحث فى علم النفس الرياضى )  •

 ( .8506مقدمة فى مشكالت علم النفس الرياضى)  •

 (.8511مقدمة فى سيكولوجية الجماعات الرياضية )  •

 ( .8512مقدمة فى سيكولوجية القيادة)  •

 ( }28085{) ماجستير علم النفس الرياضى

 (.8601ء وتطبيقات الحاسب فى بحوث التربية الرياضية) حصاق االطر  •

 (.8604حلقات بحث فى مشاكل علم النفس الرياضى )   •

 (.8606دراسة فى االختبار والقياس النفسى )   •

 (.8609علم النفس كمهنة)  •

 (.8614نظريات التعلم الحركى )   •

 (}38124{) دكتوراه علم النفس الرياضى 

 ( .8705ارات والمقاييس النفسية)ختبى االدراسة متقدمة ف  •

 (.8707دراسة متقدمة فى طرق البحث النفسى )  •

 ( .8711مقررات موجهه فى علم النفس)  •

 (.8714دراسة متقدمة فى سيكولوجية الجماعات الرياضية )  •

 الدورات التدريبية: 

 اسم اجلهة املاحنة توقيت الدورة اسم الدورة م
1.  

 ريس.التداإلتجاهات الحديثة فى 

 
 

 

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس والقيادات

 

 

  إستخدمات التكنولوجيا فى التدريس  .2

  تصميم المقرر  .3

  إعداد مشروع بحثى  .4

  إدارة البحث العلمى  .5

  نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .6

  اخالقيات البحث العلمى  .7

  معايير الجودة فى العملية التعليمية  .8

 ة البحثية:نشطاأل
 حبثى املاجستري والدكتوراه واألحباث الدولية واحمللية املنشورة 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م
1.  

تحديد بعض االسس النفسية الختيار ناشئى مدارس 

 كرة القدم
3/8/1992 

كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 اإلسكندرية
2.  

دى مى للهجوتقويم القدرة على التفكير الخططى ا

 العبى كرة القدم
7/1/1996 

3.  
* Intention To Be Physically Active 

After Graduation And Its Relationship 
2014 

International Journal of 

Arts & Sciences (IJAS) 
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With Intrinsic Motivation conference for academic , 
31 March to 3 April 2014 

4.  

Psychometric Properties of the Sport 

Imagery Questionnaire for Egyptian 

Children (SIQ-EC). 

2010 

World Journal of Sport 
Sciences 3 (2): 125-134, 

2010. 

5.  

Footprint of Multiple Intelligences of the 

Faculty of Physical Education Male 

Students Alexandria University According 

to the Standard Academic Measures. 

 

2010 

World Journal of 

Sport Sciences 3 

(3): 180-186,  

 

6.  

فينومينولوجيا التدفق النفسى لدى 

العبى المستوى العالى  فى بعض 

 األلعاب والرياضات
2009 

كلية التربية جامعة الملك سعود 

بالمملكة العربية السعودية "علم 

النفس وقضايا التنمية الفردية 

 والمجتمعية.

7.  

اإلستراتيجيات المعرفية والدافعية 

للتصور لدى الالعبين فى المجال 

 ضىالريا
2008 

المؤتمر اإلقليمى الرابع للمجلس 

الدولى للصحة والتربية البدنية 

والترويح والرقص التعبيرى لمنطقة 

 الشرق األوسط

8.  

إستراتيجيات الالعبين فى مواجهة 

 2007 الضغوط النفسية فى المجال الرياضى

 -مجلة العلوم البدنية والرياضية  
جامعة  -كلية التربية الرياضية

 المنوفية

 2006 إتجاهات الالعبين نحو اإلستشارة النفسية الرياضية  .9
المؤتمر العلمى الدولى التاسع لعلوم 

 التربية البدنية و الرياضية.

10.  

دراسة مقارنة  لمصادرالرضا لدى 

 2005 الالعبين فى الفرق الرياضية

مجلة العلوم البدنية 

كلية  -والرياضية  

 -التربية الرياضية

 جامعة المنوفية .

 

11.  

البناء العاملى للمواقف االختبارية لقدرة التفكير 

  2004الخططى الهجومى لالعبين فى كرة القدم" 

المؤتمر العلمى الدولى الثامن لعلوم التربية البدنية            

 والرياضية

22/11/2017 
 مجلة علوم وفنون الرياضة

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةب

12.  

اضية بين العبى المستوى العالى مصادرالثقة الري

والناشئين من الجنسين فى بعض االنشطة الرياضية 

 المختارة 

2004 
كلية التربية  –مجلة نظريات وتطبيقات 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

13.  

شبكة الشكل الجانبى لبعض السمات 

 النفسية لالعبى األسكواش 

 

2003 

مجلة العلوم البدنية 

كلية التربية  -والرياضية  

 جامعة المنوفية. -الرياضية
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 ربةجماالت اخل

 م النفس الرياضىتطبيقات عل

 

 

  

 :على رسائل املاجستري والدكتوراه العلمىاألشراف 

14.  

تحليل التمايز لقدرة التفكير الخططى 

 الهجومى لدي العبي كرة القدم  .

 

2002 

المؤتمر العلمى الدولى " إستراتيجيات 

انتقاء و إعداد المواهب الرياضية فى ضوء 

 التطور التكنولوجى و الثورة المعلوماتية

 

 تاريخ املناقشة املرحلة الرسالةعنوان  اسم الباحث م

1.   
تأثير برنامج تعليمى باستخدام بعض أنشطة الذكاءات 

المتعددة فى مستوى األداء للوثب الطويل لتالميذ الحلقة 

 االولى من التعليم االساسى
  ماجستير

2.   

إسهام بعض المحددات الحس حركية كمحدد 

 إلنتقاء الحكام برياضة الكاراتيه . )مشرفاً(
عالقة الذكاءات المتعددة والتحصيل المعرفى بمستوى أداء 

 بعض المهارات االساسية فى الكرة الطائرة

 ماجستير

 

3.   
أثر برنامج للتدريب العقلى على الوظيفة المعرفية و الدافعية 

 ى االداء لدى ناشىء التنس االرضىللتصور ومستو
 ماجستير

 

4.   

عالقة اإلبتكار الحركي ببعض المتغيرات 

 ) مناقشاً(النفسية لالعبي الرياضة األولمبية
*تماسك الفريق الرياضى وعالقته بمستوى االنجاز لدى 

 العبى والعبات المنتخب القومى لكرة القدم

 ماجستير

 

5.   
اشئى كرة القدم بدولة بناء مقياس للضغوط النفسية لدى ن

 العراق
 ماجستير

 

6.   
الثقة الرياضية ودافعية االنجاز وعالقتهما بفاعلية أداء بعض 

 المهارات االساسية لدى الالعبين الشباب فى كرة القدم
 ماجستير

 

7.   
فاعلية استخدام التدريب الطولى فى كرة القدم عل تنمية 

لقدم تحت بعض قدرات التفكير االبتكارى لدى ناشىء كرة ا

 سنة 15

 ماجستير
 

8.   
الذكاء الوجدانى وعالقته بقلق المنافسة واالنجاز الرياضى 

 لدى الرباعيين الناشئين بدولة الكويت
 ماجستير

 

9.   
الصالبة النفسية وعالقتها باإلنجاز الرياضى لدى العبى 

 والعبات المستوى العالى
 ماجستير

 

10.   
المهارات فعالية برنامج حركى نفسى على تنمية بعض 

 البدنية والنفسية لالطفال ذوى االعاقات الفكرية
 ماجستير

 

11.   
االسهام النسبى لبعض القدرات الحس حركية والبدنية 

والمهارية الخاصة كمؤشر الختيار العبى مسابقة الكوميته 
 ماجستير
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 املؤلفاتالعلمية:

 برياضة الكاراتيه

12.   

أثر برنامج للتصور العقلى على تحسين األداء 

 –)مشرفاً  القدم . الحركى لناشئى كرة

 نوقشت(
*دراسة تتبعية لدينامية قلق المنافسة وعالقتها باالداء 

 18المهارى لالعبى كرة القدم تحت

 ماجستير

 

13.   
برنامج تدريبى باستخدام ) التاى جى ( وأثره على التوجه 

 نحو الحياة وخفض الشعور بالوحدة النفسية لدى المسنين
 ماجستير

 

14.   
الجوانب االجتماعية والنفسية لظاهرة  دراسة تحليلية لبعض

 التعصب فى المجال الرياضى
 ماجستير

 

15.   
المساندة المجتمعية وعالقتها بالصالبة النفسية ودافعية 

 االنجاز الرياضى لدى العبى المستويات العليا
 ماجستير

 

16.   
تأثير برنامج تدريبى لتطوير التفكير الخططى الهجمومى لدى 

 سنة 17تحت ناشئى الكرة الطائرة 
 ماجستير

 

17.   
استراتيجية لتقدير المستوى الرياضى والصحى وفقاً لنظم 

لمدارس التعليم االبتدائى ودورها فى تحسين مفهوم  الجودة

 الذات

 ماجستير
 

18.   
تأثير إستراتيجية التأمل التجاوزى على االنجاز الرياضى لدى 

 الالعبين فى بعض االلعاب الفردية
  دكتوراه

19.   
اءة الشخصية والصراع التنافسى واالنجاز العالقة بين الكف

 الرياضى لدى الالعبين فى بعض االلعاب الفردية والجماعية
 دكتوراه

 

20.   
برنامج تدريبى مقترح لتحسين تركيز االنتباه وتاثيره على 

دقة بعض االداءات الخططية الفردية الهجومية لناشئى كرة 

 السلة

 دكتوراه
 

21.   
لمدخل المنظومى فى تعليم بعض المهارات أثرإستخدم ا

الحركية والتحصيل المعرفى والتفكير اإلبتكارى بدرس 

 التربية الرياضية لتالميذ المرحلة االعدادية

 دكتوراه
 

22.   
تاثير إختالف البيئة وطبيعة النشاط الرياضى الممارس على 

 السلوك الصحى و الصحة النفسية للرياضيين
 دكتوراه

 

23.   
العصف الذهنى على التحصيل المعرفى لمقرر أثر أسلوب 

طرق التدريس والتفكير االبداعى لطالب الفرقة الثانية بكلية 

 التربية الرياضية بجامعة طرابلس

 دكتوراه
 

24.   
أثر إستخدام تقنية التأمل التجاوزى على األداء الرياضى لدى 

 سباحى المسافات القصيرة
 دكتوراه

 

25.   
العقلى باستخدام التغذية الراجعة  تأثير إستراتيجيات التدريب

 الحيوية على بعض متغيرات األداء لناشئى السباحة
 دكتوراه

 

26.   
تاثير تطوير بعض مظاهر االنتباه وسرعة االستجابة على 

 فعالية أداء حركات تحديد الهجوم للمبارزين الناشئين
 دكتوراه

 

27.   
برنامج تربية حركية وأثره على تعديل بعض األنماط 

 كية لدى األطفال التوحديينالسلو
 دكتوراه

 

28.   
تاثير التدريب العقلى على مستوى أداء بعض مهارات 

 التمرينات باالدوات
 دكتوراه

 

29.   
بناء مجموعة اختبارات نفس حركية باستخدام الحاسب االلى 

 سنة15-13للمرحلة السنية 
 دكتوراه

 

 سنة النشر الغالف اسم الكتاب املؤلفني
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 .إعتماد املعامل / ملختلفة يف جمال نظم إدارة اجلودة / مشروعات تطوير التعليماألنشطة ا

 مدير وحدة القياس والتقويم وتحليل البيانات. •

 عضو تنفيذى  فى معيار البرامج التعليمية /المقررات الدراسية . •

 منسق الجودة لقسم اصول التربية الرياضية . •

 خلى.عضو فريق ) التدقيق الداخلى ( مراجع دا •

 الدراسات المشارك فيها العضو  •
 دراسة لتصميم إستمارة تقييم أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة األسكندرية. •

 دراسة الستطالع الرأي لألقسام العلمية والطالب في معايير جودة الكتاب الجامعي  •

 ب فى بعض المقررات و البرامج التعليمية.دراسة تتبعية للوقوف على أسباب التباين فى نتائج الطال •

 دراسة ميدانية للوقوف على إحتياجات سوق العمل للتخصصات الجديدة للبرامج التعليمية. •

 دراسة استطالع رأى األقسام العلمية في تطوير المقــــررات الدراسية تمهيــداً لتعديل الالئحة. •

 المستهدفة.دراسة استطالع رأى الطالب فى النتائج التعليمية  •

 الدراسات والبحوث فى جمال اجلودة بالكلية:  
 ندوة إعداد المقرر الكترونيا  .)جامعة االسكندرية( •

 ندوة تصميم المقررات الكترونيا وتقديمها عن بعد. .)جامعة االسكندرية(  •

ة التربية ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكيفية توظيف نتائج االمتحانات ضمن خطط التحسين.)كلي •

 (CIQAPالرياضية 

 –المحاكاة  –العصف الذهني  –لعب األدوار  –ورشة عمل على استخدام أنماط تعلم غير تقليدية ) التعاوني  •

 (CIQAPاالستقصاء (. )كلية التربية الرياضية 

ضية ندوة إستحداث تخصصات جديدة للبرامج التعليمية " برنامج رياضة كبار السن " )كلية التربية الريا •

CIQAP) 

ندوة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية)النشر العلمي الدولي والتقدم لجوائز البحوث ( و) نظام  •

 الساعات المعتمدة ( . .)جامعة االسكندرية(

ورشة عمل لمنسقي البرامج والمقررات الدراسية فى مراجعة تقارير المراجعين والممتحنين الخارجيين  •

 (CIQAPتحسين . )كلية التربية الرياضية وكيفية وضع خطط ال

 (CIQAPورشة عمل عن كيفية تفعيل البحوث المشتركة بين األقسام العلمية . )كلية التربية الرياضية  •

 جمدى حسن يوسف
علم نفس لرياضة 

 -طبيقات-)نظريات

 تحليالت (

 

 2004 

 جمدى حسن يوسف
فينومينولوجيا 

التدفق النفسى 

لالعبين فى المجال 

 الرياضى.

 2014 

التصور الحركى فى  جمدى حسن يوسف

 المجال الرياضى
 2015 

التدفق النفسى فى  جمدى حسن يوسف

 المجال الرياضى
 2016 
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ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية تفعيل دور المرشد األكاديمي والساعات المكتبية . )كلية التربية  •

 (CIQAPالرياضية 

وصيف البرامج والمقررات الدراسية لمنسقي المقررات والبرامج . )كلية التربية الرياضية ورشة عمل لت •

CIQAP) 

ندوة اللجنة العلمية لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين" الشروط والقواعد الخاصة بترقية األساتذة  •

 واألساتذة المساعدين .)جامعة االسكندرية( 

 شر وحقوق الملكية الفكرية .    )جامعة االسكندرية(ندوة توعية عن قواعد وضوابط الن •

المراجعين الخارجيين لمرحلتى  ورشة عمل لمراجعة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية من قبل •

 (CIQAPالبكالوريوس والدراسات العليا . )كلية التربية الرياضية 

 والمؤتمرات العلميه :

إنتقاء وإعداد المواهب الرياضية فى ضوء التطور التكنولوجى  المؤتمر العلمى الدولى إستراتيجيات   

 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية . 2002والثورة المعلوماتية إكتوبر 

كلية التربية الرياضية للبنين  2004المؤتمر العلمى الدولى الثامن لعلوم التربية  البدنية والرياضيه  إكتوبر  •

 ة.جامعة االسكندري

 2005ورشة العمل بقسم علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية مارس  •

 بعنوان "االخصائى النفسى التربوى الرياضى "  .

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان إبريل  –المؤتمر العلمى السنوى قسم علم النفس الرياضى  •

2005. 

كلية التربية الرياضية للبنين  2006ولى التاسع لعلوم التربية  البدنية والرياضيه  إكتوبر المؤتمر العلمى الد •

 جامعة االسكندرية.

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان إبريل  –المؤتمر العلمى السنوى قسم علم النفس الرياضى  •

2008. 

البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركى لمنطقة المؤتمر األقليمى الرابع للمجلس الدولى للصحة والتربية  •

 م. 2008أكتوبر –الشرق األوسط. كلية التربية الرياضية  جامعة اإلسكندرية 

الندوة العلمية اإلقليمية لعلم النفس ) علم النفس وقضايا التنمية الفردية و المجتمعية ( كلية التربية جامعة   •

 . 2009الملك سعود يناير 

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية  –العلمى السنوى لقسم أصول التربية الرياضية المؤتمر  •

 .2009مارس 

 23الملتقى االول لعلم النفس الرياضى ) التحديات النفسية للرياضيين ( تحت رعاية المجلس القومى للرياضة  •

 .2010نوفمبر 

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية مايو  –اضية المؤتمر العلمى السنوى لقسم أصول التربية الري •

2011. 

المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر للتربية البدنية وعلوم الحركة الرياضية بين النظرية والتطبيق اكتوبر  •

2013 

 الدورات التدريبية:

 فى المجال األهلى :       

 االسكواش . -الجودو –السالح  -السباحة –ليد كرة ا –محاضر فى برامج صقل مدربى كرة  القدم  •

 برنامج تنمية مهارات االدارة اإلشرافية للقطاع الحكومى . •

 تحكيم تنس الطاولة .                       تحكيم السباحة القصيرة . •

 تدريب السباحة القصيرة .                التربية الرياضية للمعاقين . •

 اصابات المالعب )اصابات الركبة( .             صقل   مدربى المعاقين  .   •

 رعاية شباب الجامعات  . •
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 الجوائز العلمية :

 جائزة الدكتور الغمراوى للبحث العلمى من جامعة االسكندرية .

 . المهام اإلشرافية والرسمية والريادية

• Editorial board of the Journal of Physical Education and sport Management . 

 عضو لجنة المحكمين فى اللجنة الدائمة لترقية االستاذة واالساتذة المساعدين . •

عضو لجنة التحكيم بمجلة نظريات وتطبيقات )دورية تصدرها كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية  •

) 

 عضو المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركي. •

 و لجنة الدراسات العليا والبحوث .عض •

 عضو لجنة شئون التعليم والطالب •

 عضو لجنة المكتبة والمعامل. •

 عضو لجنة االمتحان التأهيلى للدكتوراه . •

 عضو بلجان الكنترول وأعمال اإلمتحانات لطالب الفرقة الثانية والرابعة . •

 عضو بلجان الكنترول وأعمال اإلمتحانات لطالب الدراسات العليا •

 عضو بلجان اإلختبارات للقدرات المؤهلة لكليات التربية الرياضية   .  •

 عضو بالجمعية المصرية لعلم النفس الرياضى . •


