د  /مصطفى محمد أحمد نصر

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية البدنية وعلوم الحركة

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

التربية البدنية  -تدريب رياضي
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك
الجامعي :

البريد االلكتروني
Dr.mostafanasr@yahoo.com
الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه الفلسفة في التريية الرياضية – التخصص الدقيق " تدريب رياضي
"ماجستير التريية الرياضية – التخصص الدقيق " تدريب رياضي

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

البحث العلمي في مجال العلوم المرتبطة بالتربية البدنية والتدريب الرياضي  -اإلصابات الرياضية  -األحمال التدريبية

Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

– التأهيل الرياضي

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

1

2

البيانات الشخصية
االس ــم

مصطفى محمد أحمد نصر

تاريخ ومكان امليالد

1972/5/15م  .ج.م.ع .محافظة بني سويف

الهاتف

0595530798

البريد االلكتروني

Dr.mostafanasr@yahoo.com

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
معيد

3

التخصص
تدريب رياض ي
تدريب رياض ي
تدريب رياض ي
تدريب رياض ي
تدريب رياض ي

الجهة املانحة لها
جمهورية مصر العربية
اململكة العربية السعودية
جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية
جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية
جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية

التاريخ
2013/1/30
1437/7/26ه
2007/8/27م
2002/9/26م
1998/12/29م

التخصص ومجاالت االهتمام
التخـصص العام

تربية بدنية

التخصص الدقيق

تدريب رياض ي

مـجاالت االهتمام العلمية

البحث العلمي في مجال العلوم املرتبطة بالتربية البدنية والتدريب الرياض ي
 -اإلصابات الرياضية  -األحمال التدريبية – التأهيل الرياض ي

1
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السجل الوظيفي
الوظيفة
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
معيد
أستاذ مساعد

5
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جهة العمل وعنوانها
كلية التربية الرياضية -جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية
كلية التربية الرياضية -جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية
كلية التربية الرياضية -جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية
كلية التربية الرياضية -جامعة املنصورة  -جمهورية مصر العربية
كلية التربية -جامعة القصيم – اململكة العربية السعودية

التاريخ
2013/1/30
2007/8/27م
2002/9/26م
1998/12/29م
1431/11/17هـ

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
أمين مجلس قسم التربية البدنية وعلوم الحركة
أمين مجلس قسم التربية البدنية وعلوم الحركة

التاريخ
العام الجامعي 1435/1434
العام الجامعي 1436/1435

عضو اللجنة الفنية الرياضية بعمادة شؤون الطالب بجامعة القصيم
عضو بوحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية التربية بجامعة القصيم

من العام الجامعي  1435/1434وحتى االن
من العام الجامعي  1435/1434وحتى االن

عضو لجنة الخطط والبرامج بكلية التربية  -بجامعة القصيم

من العام الجامعي  1438/1437وحتى االن

املشرف على النادي الطالبي بكلية التربية  -بجامعة القصيم

من العام الجامعي  1438/1437وحتى االن

النتاج العلمي
اسم الباحث
(الباحثين)

عنوان البحث

منشور/
غير منشور

د /مصطفى نصر
د /حمادة حبيب

تأثير تنمية التوازن الحركي على التركيب الزمني لجملة
اللكم وفاعلية األداء املهارى للمالكمين

منشور

د /مصطفى نصر

دراسة تحليلية ملعدل وفاعلية اللكمات لالعبي املالكمة
فى الدورة األوملبية بكين 2008م

منشور

د /مصطفى نصر

البناء العاملى لقائمة أسباب االحترا النفس ي لالعبى
املالكمة

منشور

د /مصطفى نصر
فريق بحث

"ديناميكية تطور بعض القدرات البدنية ومستوياتها
املعيارية وعالقتها لتالميذ املرحلة االبتدائية ملحافظة
الدقهلية"2007

منشور

د /مصطفى نصر

تأثير تدريبات السرعة الحركية على فعالية األداء املهارى
للمالكمين الناشئين

منشور

تاريخ واجهة النشر
امل ـ ــؤتمر العلم ـ ــي ال ـ ــدو ي الثال ـ ــث ” تط ـ ــوير
املنـ ــاعل التعليميـ ــة فـ ــى ضـ ــوء االتجاهـ ــات
الحديثـ ـ ــة وحاجـ ـ ــة سـ ـ ــو العمـ ـ ــل” كليـ ـ ــة
التربي ـ ـ ـ ــة الرياض ـ ـ ـ ــية للبن ـ ـ ـ ــات – جامع ـ ـ ـ ــة
الزقازيق ,.مارس 2008م
املؤتمر العلمي الدو ي الثالث ” نحو
استئمار أفضل للرياضة املصرية
والعربية” كلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة الزقازيق ,.مارس 2009م
املؤتمر العلمي الدو ي الرابع  -االتجاهات
الحديثة لعلوم الرياضة فى ضوء سو
العمل جامعة أسيوط ,ديسمبر2009
بحث منشور فى املجلة العلمية لعلوم
التربية البدنية والرياضة،العدد الثالث
عشر ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة
املنصورة  ،سبتمبر 2009م
بحث منشور فى املجلة العلمية لعلوم
التربية البدنية والرياضة،العدد السابع
عشر ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة
املنصورة  ،سبتمبر 2011م
2

د /مصطفى نصر

Effect of Endurance Compounds
on the Cardio-Pulmonary fitness and the
effectiveness of the skill performance of boxers
Effect of Endurance Compounds
on the Cardio-Pulmonary fitness and the
effectiveness of the skill performance of boxers

د /مصطفى نصر

تأثير تدريبات تحمل األداء على اللياقة القلبية التنفسية
وفعالية األداء املهارى للمالكمين

د /مصطفى نصر
د /حمادة حبيب

Effectiveness of Muscular Strength drills in
Achieving balance of the arms and shoulders
muscles and its effect on kinematic variables for
Straight Punches
The impact of Functional Resistance Training on
the effectiveness of the offensive and defensive
performance for boxers

د /مصطفى نصر
د /سعيد جميل

د /مصطفى نصر

د /مصطفى نصر

د /مصطفى نصر

د /مصطفى نصر
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دراسة تحليله ملستوى األداء الكمي للمهارات الحركية
املركبة ألبطال املالكمة في بطولة العالم 2015م
تأثير التدريبات باألثقال بنسب مختلفة على التوازن
العضلى للذراعين وفعالية االداء املهاري للمالكمين
تحت  19سنة
تأثير بعض تدريبات للتوازن الحركي على زمن فقد
االتزان والسلوك الخططي للمالكمين الشباب

منشور

منشور

منشور

منشور

منشور

منشور

قبول بالنشر

منشور

World Journal of Sport Sciences 6(1):
06-13,2012 1SSN2078-4724
IDOSI Publications
World Journal of Sport Sciences 6(1):
06-13,2012 1SSN2078-4724
IDOSI Publications
بحث منشور فى املجلة العلمية لعلوم
التربية البدنية والرياضة ،العدد الثالث
والعشرون كلية التربية الرياضية،
جامعة املنصورة ،سبتمبر 2013م
19th Annual Congress of the
European College of Sport Science,
ECSS Amsterdam 2014,
July 2 - 5, 2014, The Netherlands
Assiut Journal of Sport Science and
Arts, assiut University, Faculty of
)Physical Education, 2016 pp(18 -34
بحث منشور في املجلة العلمية لعلوم
التربية البدنية وعلوم الرياضة ،كلية
التربية الرياضية  ،جامعة حلوان ،
2016/6/1
بحث منشور في املجلة العلمية "
تطبيقات علوم الرياضة" ،كلية التربية
الرياضية ،جامعة اسكندرية ،
2016/12/12
بحث منشور في املجلة العلمية لعلوم
التربية البدنية وعلوم الرياضة ، ،كلية
التربية الرياضية  ،جامعة حلوان ،
2017/9/26م

الدورات التدريبية
اسم الدورة

عنوان الدورة

الدورة التخصصية لخريجي
الدورة التخصصية لخريجي التربية
التربية الرياضية مدربين
الرياضية مدربين
املجل ـ ـ ـ ـ ــس األعل ـ ـ ـ ـ ــى للش ـ ـ ـ ـ ــباب
الدورة التدريبية للقادة الرياضيين فى
والرياضة
القياسات الرياضية
الدورة التدريبية الدولية فى
الدورة التدريبية الدولية فى الطب
الطب الرياض ى وإصابات
الرياض ى وإصابات املالعب
املالعب
الدورة التدريبية إلصابات
الدورة التدريبية إلصابات املالعب
املالعب للقطاعات
للقطاعات
ال ـ ـ ـ ــدورة التدريبي ـ ـ ـ ــة إلص ـ ـ ـ ــابات املالع ـ ـ ـ ــب الدورة التدريبية إلصابات
املالعب والتأهيل والعالج
والتأهي ــل والع ــالج الطبيع ــي بالتع ــاون م ــع
الطبيعي
االتحاد االفريقى للطب الرياض ى
الرخصة الدولية الستخدام
الرخصة الدولية الستخدام الحاسب
الحاسب اآل ي ICDL
اآل ي ICDL
دورة إعــداد وصــقل مــدر ي املالكمــة تحــت دورة إعداد وصقل مدر ي
املالكمة
إشراف االتحاد املصرى للمالكمة

تاريخها
:1996/2/24
1996/3/13

1997
1999
2002

مكان انعقادها
األكاديمية االوملبية للقادة
الرياضيين

مركز إعداد القادة
األكاديمي ــة العلمي ــة بالتع ــاون
م ـ ـ ــع االتح ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدو ي لك ـ ـ ــرة
القدم
االتحاد املصرى لكرة القدم

2007

املجلـ ـ ـ ــس القـ ـ ـ ــومي للرياض ـ ـ ـ ــة
بالتع ـ ـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ـ ــع االتح ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
االفريقى للطب الرياض ى

2010

مركز تدريب نيوفيجن

2010

االتحاد املصرى للمالكمة
3

دورة املراجعون الخارجيون ملؤسسات
التعليم قبل الجامعي
دورة املحاكاة
دورة ((IT
دمج التقنية في التدريب
دمج التقنية في التعليم
أساليب التقييم الصفي
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املراجعون الخارجيون ملؤسسات
التعليم قبل الجامعي
دورة املحاكاة
دورة ((IT

دمج التقنية في التعليم
دمج التقنية في التدريب
أساليب التقييم الصفي

2009/6/26 -22

الهيئة القومية لالعتماد

2009/7/10 -6

الهيئة القومية لالعتماد

2009/7/11

الهيئة القومية لالعتماد

1435/4/27

كلية التربية – جامعة القصيم

1435/4/12

كلية التربية – جامعة القصيم

1435/3/28

كلية التربية – جامعة القصيم

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة
مؤتمر

مؤتمر
مؤتمر
مؤتمر
مؤتمر
مؤتمر
مؤتمر

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

امل ـ ــؤتمر العلم ـ ــي ال ـ ــدو ي األول "الرياض ـ ــة الجامعي ـ ــة ف ـ ــى
ال ـ ــدول العربيـ ـ ــة" كلي ـ ــة التربي ـ ــة الرياضـ ـ ــية – جامع ـ ــة
املنص ـ ـ ــورة ،ض ـ ـ ــمن فعالي ـ ـ ــات األس ـ ـ ــبوع األول لش ـ ـ ــباب
الجامعات املصرية

2006/2/7 -6

املؤتمر العلمي الدو ي الثالث " تطوير املناعل
التعليمية فى ضوء االتجاهات الحديثة وحاجة سو
العمل"
مؤتمر " نظم وآليات تطوير قطاع التربية الرياضية
بالجامعات املصرية
املؤتمر العلمي الدو ي الثالث " نحو استثمار أفضل
للرياضة املصرية والعربية "
مؤتمر نظم واليات تطوير التربية الرياضية بالجامعات
املصرية

مكان االنعقاد
جامعة املنصورة،

مارس 2008

كلية التربية الرياضية للبنات -
جامعة الزقازيق،

فبراير 2009م.

" كلية التربية الرياضية –
جامعة املنصورة،
كلية التربية الرياضية للبنين -
جامعة الزقازيق،
لجنة قطاع التربية الرياضية
بالتعاون مع كلية التربية
الرياضية  -جامعة املنصورة
كلية التربية الرياضية جامعةأسيوط
Amsterdam Netherlands

مارس 2009م.
من - 9
2010/2/10
من 2009/12/7- 6

املؤتمر العلمي الدو ي الرابع  -االتجاهات الحديثة
لعلوم الرياضة فى ضوء سو العمل -
July 2 - 5, 2014 19th Annual Congress of the European College
of Sport Science, ECSS Amsterdam 2014,
نحو تنظيم أمثل ملونديال 2010

2004/3/23

ندوة

تطوير املناعل فى ضوء االتجاهات الحديثة

2008/3/22

كلية التربية الرياضية – جامعة
املنصورة
جامعة الزقازيق

ندوة

الرياضة واحتياجات سو العمل

2008/3/23

جامعة الزقازيق

ندوة

سياسات القبول بكليات التربية الرياضية

2009/2/10

جامعة املنصورة

تطوير اللوائح الخاصة بكليات التربية الرياضية فى
ضوء متطلبات سو العمل
ندوة قطاع التربية الرياضية " نظم وآليات تطوير
قطاع التربية الرياضية بالجامعات املصرية"
االستثمار الرياض ى فى مجال الصحة الوقائية للكبار

2009/2/10

جامعة املنصورة

2009/3/4

جامعة الزقازيق

2009/3/5

جامعة الزقازيق

2010/3/11

كلية التربية الرياضية  -جامعة
املنصورة

ندوة

ندوة
ندوة
ندوة
ندوة

امللتقى العلمي الرابع ألقسام علوم الصحة الرياضية
املنصورة -

4

ندوة
ندوة
ندوة
ندوة
ندوة
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توصيف البرامج واملقررات الدراسية لقسم التدريب
الرياض ى املنصورة
تسويق الخدمات واملنشآت الترويحية الجامعية
نظم وآليات اإلشراف على الرسائل العلمية فى ضوء
إستراتيجية البحث العلى
آليات التنفيذ املرشد االكاديمى(املرشد
الطال ي)ملرحلة البكالوريوس
الندوة العلمية األو ى" علوم الرياضة ومعلم التربية
البدنية التحديات والتطوير

2010/2/10
2009/3/30 -29
2009/3/28
. 2009/3/21
2015/4/29 -28

كلية التربية الرياضية – جامعة
املنصورة
كلية التربية الرياضية – جامعة
املنصورة
كلية التربية الرياضية – جامعة
املنصورة
كلية التربية الرياضية – جامعة
املنصورة
كلية علوم الرياضة والنشاط
البدني – جامعة امللك سعود

األنشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
فلسفة وتاريخ التربية البدنية
برامج التربية البدنية
االصابات الرياضية واسعافاتها
املبادئ األساسية لكرة القدم
املبادئ األساسية ملسابقات امليدان واملضمار ()1
مهارات التفكير وأساليب التعلم
مهارات الدراسية الجامعية
املبادئ األساسية للمنازالت (مالكمة) الفرقة األو ى والفرقة الثانية
اختياري تدريب رياضة التخصص (الفرقة الثالثة  -والفرقة الرابعة)
تحكيم رياضة التخصص للفرقة الرابعة شعبة (تدريب  ،وإدارة)
علم التدريب الرياض ى
مبادئ القياس والتقويم.
تقويم برامج التدريب
اإلشراف على التدريب امليداني (التربية العملية)

املرحلة
الجامعية















الدراسات
العليا
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