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   المؤهالت العلمية
 

 1991رياضية عام التربية ال بكالوريوس. 

 جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 
 

 م1997التربية الرياضية, تخصص علم النفس الرياضي  في درجة الماجستير 
 

 لجمباز لطلبة كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.التدريب العقلي ومستوى األداء في ا
 

 جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 
 

 م.2002التربية البدنية و الرياضة, تخصص علم النفس الرياضي  فيالفلسفة  درجة دكتوراه 
 

األداء وخفض الضغوط لدى النشاط الكهربائي للمخ كدالة لفاعلية إستراتيجيات التفكير لتطوير مستوى 

 الرياضيين.
 

 جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 
 

 بالكلية.الرياضى واإلجتماع والتقويم بقسم علم النفس  المواد القائم بتدريسها  

 

 .الرياضيمدخل علم النفس  -1

 سيكولوجية الشخصية . -2

 .النفسيواإلرشاد  التوجيه -3

 اضة.التعصب والعدوان في الري -4

 .النفسياإلنتقاء  -5

 مقدمة فى تطبيقات علم النفس الرياضى ) دراسات عليا( -6

 التدريب العقلى ) دراسات عليا ( -7

 واإلحصاء. العلميالبحث  -8

 تقنيات التدريب والتكنولوجيا فى العلوم النفسية الرياضية )دراسات عليا ( -9

 التوجية واإلرشاد النفسى الرياضى ) دراسات عليا ( -10

 معملية فى علم النفس الرياضى ) دراسات عليا (القياسات ال  -11

 استخدام التكنولوجيا فى التدريب والقياس ) دراسات عليا ( -12
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 : األبحاث العلميةسادسا  

 عنوان البحث م

تاريخ 

خطاب 

الموافقة 

على 

 النشر

تاريخ النشر 

 بالمجلة

نوع 

البحث 

 –)فردى 

 ( جماعي

 المجلة العلميةالمؤتمر أو  اسم المجلة

لتطوير  كإستراتيجية الذاتيلحديث ا 1

المهارات العقلية ومستوى األداء لدى 

 التنس العبي

25/2/

2005 

( 31المجلد )

العدد األول 

 2008أكتوبر 

المجلة العلمية )الرياضة  فردى

علوم وفنون( كلية 

التربية الرياضية للبنات 

 القاهرة -الجزيرة 

المجلة العلمية )الرياضة علوم 

تربية الرياضية وفنون( كلية ال

 القاهرة -للبنات الجزيرة 

موجات ألفا كمؤشر لتطوير المهارات  2

العقلية ومستوى األداء لدى بعض 

 المستويات العليا العبي

12/4/

2007 

 العدد الخمسون

30/4/2007 

المجلة العلمية للتربية  فردى

كلية  -البدنية والرياضة

التربية الرياضية للبنين 

 بالهرم

لمى السنوى الدولى المؤتمر الع

لقسم علم النفس الرياضى 

 ""الرعاية النفسية للرياضيين

تقنين مقياس للصالبة العقلية للرياضيين  3

 البيئة المصرية في

10/8/

2008 

العدد الخامس 

 والخمسون

 م.8/2008

المجلة العلمية للتربية  زوجى

كلية  -البدنية والرياضة

التربية الرياضية للبنين 

 بالهرم

ة العلمية )الرياضة علوم المجل

وفنون( كلية التربية الرياضية 

 بالهرم -للبنين 

4 Mental Training For 

Enhancing Attack In Soccer 

يناير 

2009 

 Meeting new زوجى م.2009يونيه 

challenges and 

bridging cultural 

gap is sport and 

exercise 

psychology 

Meeting new challenges 

and bridging cultural 

gap is sport and exercise 

psychology 

5 THE DIFFERENCES 

BETWEEN THE GROUPS 

AND INDIVIDUAL GAMES 

IN THE MENTAL 

TOUGHNESS AND SOME 

MENTAL SKILLS TO THE 

ATHLETES HIGHER LEVELS 

21-24 

ديسمبر 

2009 

 INDIA زوجى 2009ديسمبر 

INTERNATIONAL 

CONGRESS IN 

SPORTS 

PSYCHOLOGY 

(IICSP-2009) 

DECEMBER  21-

24, 2009 

 

IICSP-2009 INDIA 

INTERNATIONAL 

CONGRESS IN SPORT 

PSYCHOLOGY 

(EXCELLENCE IN 

SPORT AND LIFE) 

6 Strategies of thinking and 

their relationship to decision-

making in the field of sport 

management. 

 

12th – 

17th July 

2011 . 

Madeira 

- 

Portugal 

( 13المجلد ال)

للمؤتمر العالمى 

األوربى لعلم 

 النفس الرياضى

 12th – 17th July زوجى

2011 . Madeira - 

Portugal 

Sport and Exercise 

Psychology: Human 

Performance, Well-Bing 

and Health 

ية التحديات المتضمنة الخدمات النفس 7

 من وجهة نظر حكام األلعاب الجماعية

“CHALLENGES IN 

PROVIDING SPORT 

PSYCHOLOGY SERVICES 

FROM GAME’S REFEREES 

POINT OF VIEWS.”, 

21-24 

ديسمبر 

2009 

 INDIA زوجى 2009ديسمبر 

INTERNATIONAL 

CONGRESS IN 

SPORTS 

PSYCHOLOGY 

(IICSP-2009) 

DECEMBER  21-

24, 2009 

 

IICSP-2009 INDIA 

INTERNATIONAL 

CONGRESS IN SPORT 

PSYCHOLOGY 

(EXCELLENCE IN 

SPORT AND LIFE) 
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 عنوان البحث م
تاريخ النشر 

 بالمجلة

نوع 

البحث 

 –)فردى 

 جماعي (

 المجلة العلميةاسم المؤتمر أو  المجلة

إستراتيجيات التفكير وعالقتها بإتخاذ  8

 القرار فى مجال اإلدارة الرياضية

Strategies of thinking and 

their relationship to decision-

making in the field of sport 

management. 

12th – 17th 

July 2011 

 Sport and زوجى

Exercise 

Psychology: 

Human 

Performance, 

Well-Being and 

Health. 

European 

Madeira – 

Portugal. 

Sport and Exercise 

Psychology: Human 

Performance, Well-

Being and Health. 

Proceeding of the 13th 

FEPSAC European 

Congress of Sport 

Psychology. 12th – 17th 

July 2011. Madeira – 

Portugal. 

تأثير استراتيجيات المهارات العقلية  9

على مستوى أداء ألعاب الميدان 

 والمضمار : تصميم دراسة الحالة

MENTAL SKILLS 

STRATEGIES ON TRACK 

& FIELD PERFORMANCE 

- A CASE STUDY DESIGN 

5 th  – 8 th  

May 2014 

دولى 

 زوجى

Journal of ‘5th 

International 

Conference of 

Training Sciences 

and Sports 

Physiology of the 

2014, 

جامعة  –كلية التربية الرياضية 

 العراق -البصرة 

تاثير برنامج إعداد نفسى على بعض  10

ومستوى األداء لدى  المتغيرات النفسية

العبى الرماية المؤهلين ألولمبياد بكين 

2008 

 (74العدد )

 2015مايو  

 الجزء الثانى

المجلة العلمية للتربية  زوجى

كلية  -البدنية والرياضة

التربية الرياضية للبنين 

 بالهرم

المجلة العلمية )الرياضة علوم 

وفنون( كلية التربية الرياضية 

 بالهرم -للبنين 

 )عضو اللجان المنظمة للمؤتمرات التالية( : المشاركة في المؤتمرات العلمية بعا  سا

 

كلية التربية الرياضية  – العربيرؤية مستقبلية للتربية البدنية والرياضة في الوطن " الدولي العلمي المؤتمر -1

 م.1993ديسمبر  24-22جامعة حلوان في الفترة من  –للبنين بالهرم 

 
ديسمبر  29-27" من " التجسيدات والطموحات  التنمية البشرية واقتصاديات الرياضة" الدولي المؤتمر العلمي  -2

 .جامعة حلوان –م في كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 1995
 

 للبنين الرياضية كلية التربية - العالمية أفاق نحو والعربية المصرية الرياضة عنوان تحت الدولي العلمي المؤتمر -3
 م.1998إبريل  3-1 من الفترة في حلوان ةبجامع

 

 .م2001 حلوان بجامعة للبنين الرياضية كلية التربية - " العولمة و الرياضة " عنوان تحت الدولي العلمي المؤتمر -4
 

 Meeting new challenges and bridging cultural gap is sportالمؤتمر العلمى العالمى  بعنوان  -5
and exercise psychology  م.22/6/2009-17فى الفترة من 

 
6-  Chairperson المؤتمر العلمى العالمى تحت عنوانIICSP-2009 INDIA INTERNATIONAL 

CONGRESS IN SPORT PSYCHOLOGY (EXCELLENCE IN SPORT AND LIFE)  21فى-
 .2009ديسمبر  24

 
داء اإلنسانى   رياضى والتمرينات: األ" علم النفس الالعالمى الثالث عشر تحت عنوان  األوربى المؤتمر العلمى -7

 Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-Bing and Health " الصحة والعافية
 Portugal  –July 2011 . Madeira  th17 – th12 
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 الرياضة.في مجال  القومية والمهام : المشاركة في المشروعاتثامنا  
 

عد نفسي للفريق القومي المصري للشباب في رياضة اإلسكواش بباكستان في كم عضو البعثة المصرية -1

 م.2004أغسطس 
 

ة وهيئة الخاصة باالنتقاء المرحلي  في إطار التعاون بين كلية التربية الرياضي العلمية عضو اللجنة -2

 م.17/2/2005 -13/1/2005  لمشروع صناعة البطل التدريب للقوات المسلحة
 

م حتى 2/12/2006مبي كمشروع قومي من يبمشروع البطل األول النفسي عضو لجنة اإلعداد -3

 م.30/12/2008
 

كمعد نفسي للفريق القومي المصري لرياضة الرماية للتحضيرات ألولمبياد بكين  عضو البعثة المصرية -4

 م.2008
 

وإنتقاء  بالمجلس القومى للرياضة لإلشراف على مدرسة الموهوبين رياضيا عضو اللجنة العلمية العليا -5

 م. 1/7/2011الناشئين من 
 

 األكاديمية.و العلمية : المشاركة والمساهمةتاسعا  
 

 في شارك   The Seventh International Nursing Congress – Toward Mental Health & 

Quality Life – October ,18-20/2003,Ain Shams University – Cairo – Egypt. 

 

 م.2008بالمجلس القومي للرياضة  " المدرب المعد النفسي" كتيب في وضع  شارك 

  م 15/3/2007حلوان جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين  –مقرر لجنة التوعية واإلعالم بوحدة ضمان الجودة– 

 اآلن.

 لضمان الجودة  العام لمعيار التقويم المستمر للفاعلية التعليمية بمشروع الكلية لإلعتماد من الهيئة القومية المنسق

2010-2012. 

 م.2001-2000معسكر الجالء " معسكر اإلعداد التطبيقي األول لطالب الكلية بأبي قير  نائب مدير 

  2009 – 2008عضو لجنة النشاط التكنولوجي للطالب بكلية التربية الرياضية. 

 

 م.1992/2012مراقبة(  –أعمال االمتحانات بالكلية )كنترول  عضو لجان. 

 
 Chairperson  بالمؤتمر العلمى العالمى تحت عنوانIICSP-2009 INDIA INTERNATIONAL 

CONGRESS IN SPORT PSYCHOLOGY (EXCELLENCE IN SPORT AND LIFE)  24-21فى 
 .2009ديسمبر 

 

 : واألكاديمي المهني التأهيل ودورات الصقل : برامجعاشرا  
 

  من األكاديمية األولمبية بتقدير جيد جداً  الرياضيالمجال  في العقليالتدريب  فيحاصل على الدورة المتقدمة

 م.1995
 

  إلعداد البطل األوليمبي و المنظمة تحت رعاية وزارة  الرياضيالطب مجال  فيحاصل على الدورة األساسية

 م.2004لها من اإلتحاد المصري لإلسكواش  الشباب و الرياضة والمرشح
 

 24من      بالجامعات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع ضمن ساإلتجاهات الحديثة في التدري برنامج-

 م.27/9/2005

 10من      بالجامعات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مشروع ضمن تصميم المقرر الجامعى برنامج-

 م.11/5/2006
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 حادى عشر: دورات وخبرات جودة التعليم واإلعتماد:
 

 .م2012 -2007ة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية فى الفترة من بوحد رئيس لجنة التوعية واإلعالم -1
 

 -2009بمشروع اإلعتماد بكلية التربية الرياضية من  رئيس لجنة معيار التقويم المستمر للفاعلية التعليمية -2

 .م2012
 

إلعتماد فى الفترة من , بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم وا ة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالىدور -3

18-22/4/2010. 
 

, بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد فى الفترة  لمؤسسات التعليم العالى التقويم الذاتى المؤسسىة دور -4

 .15/4/2010 -11من 
 

اد فى الفترة من , بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتم التعليم العالى -ة نواتج التعلم وخرائط المنهج دور -5

2-6/5/2010. 
 

 : اإلشراف على األبحاث العلمية لدرجة الماجستير والدكتوراه.عشر ثانى

 األبحاث التى تمت مناقشتها. -1

م , 30/5/2005رسالة ماجستير فى  مقارنة بين طريقتين في التدريب العقلى لمواجهة التوتر لدى كبار السن -1

 جامعة حلوان. –لرياضية للبنين بالهرم كلية التربية ا –قسم علم النفس الرياضى 

رسالة  تأثير تدريب بعض المهارات العقلية على إستراتيجيات التفكير ومستوى األداء لالعبى التنس الناشئين -2

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  –م , قسم علم النفس الرياضى 17/12/2005ماجستير فى 

 حلوان.

م , قسم 17/12/2005رسالة ماجستير فى  ثقافة الترويحية لممارسى الرياضة للجميعبناء إختبار معرفى لل -3

 جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  –الترويح الرياضي 

تأثير برنامج لتدريب المهارات العقلية على تطوير مستوى أداء الرمية الجزائية والهجوم الخاطف ومواجهة  -4

كلية التربية  –م , قسم علم النفس الرياضى 8/2008/--رسالة دكتوراة فى  العبى كرة اليد الضغوط النفسية ل

 جامعة حلوان. –الرياضية للبنين بالهرم 

م , 5/2009/--رسالة ماجستير فى  تأثير نوع األنشطة الترويحية على السلوك المضاد للمجتمع لدى المراهقين -5

 جامعة حلوان. –الرياضية للبنين بالهرم كلية التربية  –قسم علم النفس الرياضى 

, رسالة دكتوراة  فاعلية التدريب العقلى بإستخدام إدراك الزمن على تحسين مستوى األداء في رياضة الكاراتية -6

 جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية للبنين –, قسم علم النفس الرياضي  5/2010فى 

رسالة ماجستير , علم الجمل الحركية للعروض الرياضيةفاعلية برنامج مقترح للتصور العقلى في ت -7

 جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  –م , قسم المناهج وطرق التدريس 22/5/2011

، رسالة تأثير برنامج إسترخائى على قلق المنافسة الرياضية وتوجية التوتر لالعبى رياضة الكونج فو  -8

 قسم علم النفس الرياضى، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان.م، 22/2/2012ماجستير فى 

 

 األبحاث التى سجلت وفى طور اإلعداد -2
 

م , قسم علم 5/2010, تسجيل رسالة ماجستير التدريب العقلى لتطوير مستوى أداء حراس المرمى الناشئين  -1

 حلوان.جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  –النفس الرياضى 
 

 عضوية الجمعيات والمؤسسات الرياضية: عشر ثالث

  عضو الجمعية الدولية العالمية لعلم النفس الرياضىISSP. 

  عضو الجمعية الدولية العالمية لعلم النفس الرياضى بدول الباسفيك وأسياASPASP . 

 م.2008معية العربية لعلم النفس الرياضى عضو مؤسس بالج 

 علم النفس الرياضي.معية المصرية لعضو الج 

  4/10/2007حتى 17/11/2005رئيس اللجنة الرياضية بنادي يخت الجيزة من. 

  2006-2005عضو مجلس إدارة اإلتحاد المصري للريشة الطائرة. 

  2006للريشة الطائرة  المصريأمين صندوق اإلتحاد. 

  اآلن. -2004عضو مؤسس بالجمعية المصرية للتنمية البشرية وإدارة الجودة 
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 المحلية والعالمية. عشر: كمحاضر بالهيئات والمؤسسات الحكومية الرياضية رابع

 

 علم النفس الرياضى لموضوعات التدريب العقلى واإلعداد النفسى بالمجلس القومى العامة لدارة اإلمحاضر ب

 للرياضة.

  نفس الرياضى.لكرة القدم فى موضوعات علم ال المصريمحاضر بدورات أكاديمية كرة القدم باإلتحاد 

 

 . محاضر أكاديمي باإلتحاد المصري للريشة الطائرة لموضوعات علم النفس الرياضي في مجال التدريب 

 

  اآلن -1996لقسم علم النفس الرياضي ساهم فى المؤتمرات العلمية. 

 

 ومى ( فى محاضر أكاديمي في الدورات المنعقدة بمراكز إعداد القادة بوزارة الشباب والرياضة ) المجلس الق

 مجاالت علم النفس الرياضى.
 

  محاضر باألكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة ) الدورة العلمية األولى إلعداد مدربى الكونج فو فى مصر

 (. 2004مايو  15-8والوطن العربى 

 

 .محاضر أكاديمى بالدورات المنعقدة باإلتحاد العربى للشرطة الرياضى 
 

 مجال التحكيم . فيعلم النفس الرياضي  لموضوعاتالمصري لإلسكواش  محاضر أكاديمي باإلتحاد 

 

 CO–Chairperson  بالمؤتمر العالمى لعلم النفس الرياضىIICSP-2009 INDIA INTERNATIONAL 

CONGRESS IN SPORT PSYCHOLOGY (EXCELLENCE IN SPORT AND LIFE) . 

 

  م.4/2010- 2010/ 3من   –لم النفس الرياضى لموضوعات ع –محاضر باألكاديمية األولمبية المصرية 

 

 : اإلهتمامات في مجال علم النفس التطبيقيعشر خامس

 

 بحوث علم النفس الفسيولوجي للمخ في مجال علم النفس الرياضى. -1

 والصالبة العقلية للرياضيين. العقليوالتدريب  الرياضيعلم النفس العملية في تطبيقات ال -2
 

 الرياضي لعم النفس الرياضييقية فى المجال : الخبرات التطبعشر سادس
 

على العالم فى الفترة من  أحمد برادة, المصنف الثانىلالعب المصرى / أخصائى اإلعداد النفسي  

 م.2001 –م 1998

 

 م.2001 –م 1999, فى الفترة من عمر البرلسىأخصائى اإلعداد النفسى لالعب المصرى/  

 

 م.2004 –م 2000, فى الفترة من كريم درويشى / أخصائى اإلعداد النفسى لالعب المصر 

 

 -م 2001فى الفترة من  باإلتحاد المصرى لإلسكواشأخصائى اإلعداد النفسى والعقلى للمنتخبات القومية  

 م.2004
 

 م .2004-2002 بنادى دريم الند للتنسأخصائى اإلعداد النفسى والعقلى لفريق التنس  

 

 .2007 -2005 أكاديمية البرلسى لإلسكواشبأخصائي اإلعداد النفسي والعقلي  

 

لناشئين فى لالذى حقق أفضل تصنيف  شريف صبرىأخصائي اإلعداد النفسي والعقلي لالعب الموهوب  

 .2007 -2004 للتنس منافسات المحترفين
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باإلتحاد المصرى للريشة  الريشة الطائرةللمنتخب القومى لرياضة  والعقلي النفسياإلعداد  أخصائي 

 .2005 -2004ئرة الطا

 

بطل العالم لإلسكواش  رامى عاشوراإلعداد النفسى والعقلى لبطل العالم الالعب الموهوب  أخصائي 

2004-2007. 

 

-2005بطلة العالم لإلسكواش للناشئات  رنيم الو ليلىأخصائي اإلعداد النفسي والعقلي للبطلة الموهوبة  

2007. 

 

 21تحت  حسين عبد الدايمناشئ بنادى الزمالك مرمى الاللحارس  اخصائى اإلعداد النفسي 

 – 2008-1-1فى الفترة من  2008لبكين  لفريق الرماية المصرى المؤهلاإلعداد النفسى  أخصائي 

 م.2011

 

 م.2010-2008من يناير  لكرة القدم للمصرية لإلتصاالتاإلعداد النفسى لفرق قطاع الناشئين  أخصائي 
 

 .2009 باإلتحاد المصرى لرياضة البولينجمصر للبولينج أخصائى اإلعداد النفسى لمنتخب  

 

 2010لعام  البطولة األفريقيةوالحاصل على  لمنتخب مصر لكرة السلةأخصائى اإلعداد النفسى  

 م.2012 – 2010/ 6من ) امريكا الجنوبية (  والمؤهل لبطولة العالم بشيلى

 

 م.2011/  7الى  7/2010من  دى األهلىللفريق األول لكرة السلة بالناأخصائى اإلعداد النفسى  

 

 2010من يناير  الرماية باإلتحاد المصرى للرمايةاخصائى اإلعداد النفسى للمنتخب الوطنى فى رياضة  

– 2011. 

المملكه العربية  –للفريق األولمبى لكرة القدم بنادى أهلى جده أخصائى تطوير األداء والتدريب العقلى  

 .2014 - 2012من مارس  السعودية

 اآلن. 00/04/2015من  للمنتخب القومى المصرى للسباحةأخصائى اإلعداد النفسى  
 

 : اإلهتمامات التكنولوجية  عشر سابع

، اللوحات اإلرشادية والتعليمية ، األفالم التعليمية ، النماذج البروجكتورالتعامل مع أجهزة العرض ) الداتا شو( ، 
 البيانات. نترنت ، قواعدوالمساعدات األخرى، الكمبيوتر ، اإل

 

 : المهارات المهنيةعشر ثامن 
 

 ( استخدام الحاسب اآلليWARD- EXCEL – SPSS -Power Point.) 

  والمعالجات البيانية وقواعد المعلومات والبيانات العلمية واإلدارية. اإلحصاءبرامج 

  المدمجةاستخدام والتعامل مع االنترنت وقواعد البيانات البحثية واالسطوانات. 

 دكتور / أمحد صالح الدين خليل
 علم النفس الرايضى أستاذ

 كلية الرتبية الرايضية للبنني ابهلرم
 جامعة حلوان


