
 

 

 2018 نوفمبرنشــرة متخصصه شــهر 

 2018شهر نوفمبر  شخصية - عمر يمحمد صبر /األستاذ الدكتور

 

عمر الذى تقلد العديد من المناصب بكلية التربية الرياضية بنين  صبريمحمد  /يعتبر األستاذ الدكتور     

تكن  التيمن أستاذ بقسم السباحة ثم رئاسة قسم األصول ثم وكيالً للكلية ثم عميداً سابق لها من األساتذة 

معلم الفاضل في شخصه وسلوكه بروح المربي وال صبري /لهم الكلية كل الحب و التقدير ويتسم الدكتور

أفعاله ، وتتقدم أسرة كلية التربية الرياضية بنين تقديراً منها لمسيرته العلمية  فيكما يتسم بالحكمة 

امتدت ألعوام عديدة بالكلية أن يكون هو شخصية شهر نوفمبر  التيوخدماته الجليلة إلثراء العلم والمعرفة 

 .1974عام  فيوتخرج من الكلية  1952عام  في صبري /ولد الدكتور  ولقد 2018لعام 

 1974عمر قال تخرجت من كلية التربية الرياضية بنين عام  صبريوبإجراء لقاء مع السيد أ.د/ محمد      

القوات المسلحة فترة وبعدها رجعت الكلية وحصلت على درجة الماجستير وكانت  فيتم خدمت كضابط 

رحمة هللا عليها وقد استفدت منها كثيراً وكنت ألعب سباحة وتجديف سوسن عبد المنعم  /الدكتورة مشرفتي

 التجديف. فيللتجديف ثم مدرب لمنتخب مصر  اإلسكندريةوأنا طالب وبعد التخرج أصبحت مدرب جامعة 

منه الكثير ويكاد يكون  واستفدتهللا يرحمه وتعلمت  شلبيكمال  /الدكتور مشرفيأخذت الدكتوراه وكان      

و د/ أسعد  يمنهم الكثير على رأسهم أ.د/ نادر العوامر استفدتفعالً وهناك العديد من األساتذة الذين  تبناني

 سرور.

إعارة لمدة خمس سنوت كنت رئيس قسم التربية  فيعلى الدكتوراه سافرت إلى السعودية  حصوليبعد      

الرياضية بجامعة الملك سعود فرع أبهى وكنت مدير مركز البحوث التربوية عن المنطقة الجنوبية 

 تلك الفترة. فيبالسعودية 

الكردانى هو عميد الكلية عرضت عليه فكرة أنشاء مركز للبحوث  فتحيللكلية كان أ.د/  عودتيعند      

 /ذلك الوقت غير منتشر أو معروف ولكن الدكتور في اآلليو كان الحاسب  اآلليالحاسب  باستخدامالرياضية 

وبالفعل تم أنشاء وحدة البحوث والمعلومات الرياضية ودى كانت أول وحدة  وشجعنيتحمس للفكرة  فتحي



 

 

ب الماجستير حصاء لخدمة طالاإل فيالبداية  فيكليات التربية الرياضية، وكانت الوحدة متخصصة  في

إدارة  فيسنين، وفى عهد الدكتور عبد المنعم بدير كان له وجهة نظر  4حوالى  اشتغلناوالدكتوراه، و 

وفى نفس  ICDL  الوحدة دورات فيالوحدة فتركتها و تولى أمرها بعد ذلك أ.د/ خالد حمودة الذى أدخل 

أنشاء وحدة اللياقة البدنية حيث كان  فيه الفترة تقريباً طلب منى أ.د/ سعد قطب عليه رحمة هللا أن أساعد

 اإلدارية. باإلجراءاتلدى خبرة جيدة 

 

قسم جديد هو قسم أصول التربية  وأنشئعهد عمادة الدكتور عبد المنعم بدير  فيتم تغيير الالئحة      

وطلب منى تولى رئاسة هذا القسم حيث كنت وقتها أدرس أحصاء وأنا أستاذ للسباحة و كان  الرياضية،

أصول التربية الرياضية  فيجديد ألحصل على درجة أستاذ  علميمن المهم نقلى لهذا القسم، قدمت أنتاج 

بار منهم أ.د/ السباحة، و كان يضم هذا القسم عدد كبير من األساتذة الك فيبعد أن كنت حصلت على أستاذ 

سوسن عبد المنعم، أ.د/ عصام عبد الخالق، أ.د/ جمال عالء الدين، أ.د/ ناهد الصباغ و العديد من األساتذة 

أقسام  الممتازين، وكنت أسعى دائماً لتنمية القسم بتزويده بالمعيدين الجدد حيث أن هذا القسم يحتوى على

 متعددة.

 

خالد حمودة عمادة الكلية وطلب منى أن أتقلد منصب وكيل الكلية  /تولى الدكتور 2005وفى عام      

فترة الوكالة للدكتور حسن النواصرة مسكت وكيل الكلية للدراسات  انقضاءلمجتمع ثم بعد لشئون خدمة ا

الجامعة عمل نظام الساعات المعتمدة وكنت أول من قام بعملها  فيالعليا والبحوث وكان وقتها مطلوب 

 الكليات يرجعون لها. لباقيوأصبحت نبراس 



 

 

 فيرئيس الجامعة  حنفيهند  /الدكتورة اختارتنيخالد حمودة  /فترة العمادة لألستاذ الدكتور انتهاءبعد      

وكان سنى ال يكمل مدة عمادة كاملة لكنها  2010عام  فيذلك الوقت ألتقلد منصب عميد الكلية وكان هذا 

نائب رئيس الجامعة للدراسات  هيحين كنت وكيل الكلية للدراسات العليا وكانت  بكفاءتيلعلمها  اختارتني

 ذات الوقت. فيلبحوث العليا وا

، سبقونيلمن  استكماالالجديد  اإلداريالدور الثالث بالمبنى  باستكمالفقد قمت  عمادتيأما عن فترة      

التربية الرياضية باللغة اإلنجليزية حيث أصبحت متطلب من  فيصدار أول مجلة علمية دولية إأيضاً تم 

ترقية  فيمجال التربية الرياضية وكانت سبب  فيمتطلبات الترقية وأسهم فيها عدد كبير من علماء العالم 

 العديد من األساتذة الحاليين.

األول  هدفيلية وكان تاريخ الك في( وكانت نقطة فاصلة 2011يناير  25تلك الفترة قامت الثورة ) في     

ذلك الوقت  فيواألهم هو المحافظة على كيان الكلية ألننا كلية متطرفة ومحيطة بالعشوائيات ، وطبعاً األمن 

على الكلية  اعتداء أيمن العمال و أقف على الباب لمنع  3او  2ترك الكلية فكنت أتواجد بالليل مع عدد 

 يشغلنينت أعالج األمر بحكمة، وبعد بدء الدراسة كان كل ما على الكلية وك االعتداءوفعالً حاول البعض 

 تلك الفترة العصيبة. فيأمنى  انفالتهو أن أوفر للناس حقوقهم دون تأخير لوجود 

وكان هناك ظاهرة غريبة إن الناس أتغيرت بعد الثورة ولكن أفضل من وقفوا لحماية الكلية كانوا السادة      

لمجلس الجامعة برئاسة وزير التعليم  اجتماعة التدريس، بعد ذلك كان هناك اإلداريين و ليس أعضاء هيئ

مسببة ألنى أعلم أن ذلك  استقالةورفضت أنا ذلك و قدمت  باالنتخابو ذكر أنه سوف تكون العمادة  العالي

 سوف يتم التالعب فيه وسوف يؤدى لنتائج سلبية وفعالً رجعوا بعدها عن هذا القرار.

 

دورات متتالية تخصص اإلدارة  3مسكت اللجنة العلمية المسئولة عن الترقيات لمدة  يو خالل مشوار     

لجنة تخطيط قطاع التربية الرياضية حيث كنا نخطط لوائح الكليات و نعتمدها  يوعلم النفس، وكنت أيضاً ف

 و حتى اآلن . 2005منذ 

أنشأت  19992من السعودية عام  يأما فيما يخص خارج الكلية كنت ألعب سباحة وتجديف وبعد عودت     

سنة متتالية مسئول  12سموحة لمدة  يسموحة ثم أصبحت عضو مجلس إدارة بناد يفريق السباحة بناد

ثم اتحاد التجديف عملنا شغل يرفع  ي، وكنت عضو اتحاد السباحة ثم اتحاد الخماسيعن النشاط الرياض

 رأس الرياضة

حالياً مستشار اللجنة العلمية لوزير الشباب والرياضة حيث  الحمد هلل مسكت أكثر من منصب وأنا     

 ندرس كيفية تطوير هذا المجال ونضع أهداف استراتيجية تعرض على القيادة السياسية.



 

 

 اإلسكندريةجائزة الموظف المثالي بجامعة 

 

عميد  –تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور/ أحمد سعد الدين محمود عمر 

 بخالص التهنئه إلى كل من : -الكليه 

  السيدة/ نجوى عبد هللا جبر -

 السيدة/ صباح فؤاد محسب -

  السيد/ حسن إبراهيم عمارة -

 السيد/ نبيل مبروك حسن -

 و ذلك لحصول كل منهم على لقب الموظف المثالي على مستوى جامعة األسكندرية

 متمنيين لسيادتهم دوام التقدم واالزدهار.



 

 

 " لصحتك يالتربيه الرياضيه بنين تشارك في مهرجان " إجر

 

جامعة اإلسكندريه في مهرجان " إجري لصحتك"والتي أقامته  -كت كلية التربيه الرياضيه بأبو قيرإشتر

محافظ اإلسكندريه انطالقا  –محافظة اإلسكندريه تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ عبد العزيز قنصوه 

 9جمعه الموافق مليون صحه " وذلك يوم ال 100من مبادرة السيد /رئيس الجمهوريه للقيام بحملة "

طالب وكذلك  1100حيث إنطلقوا من سبورتنج وحتى مكتبة اإلسكندريه، وقد شارك من الكليه عدد نوفمبر 

 عدد من الساده أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليه.

 

 



 

 

 حفل تكريم األستاذ/ السيد عبدالعزيز إبراهيم لبلوغه السن القانوني للمعاش

 

رئيس قسم التغذيه  –نوفمبر حفل تكريم للسيد / السيد عبدالعزيز إبراهيم  10يوم السبت الموافق أقيم 

ه السن القانوني للمعاش حيث هنأه األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود باإلسكان الطالب لبلوغ سيادت

عميد الكليه وحضر الحفل عدد من الساده أعضاء هيئة التدريس والساده العاملين بالكليه متمنيين  –عمر 

 لسيادته دوام الصحه والعافيه .

 

 



 

 

 "هو عدد المتبرعين بالدم "بكلية التربيه الرياضية بنين 230

 

نوفمبر  10نوفمبر اإلنتهاء من حملة التبرع بالدم والتي قد بدأت يوم السبت  12تم يوم اإلثنين الموافق 

عميد الكلية  -بكلية التربية الرياضية بنين تحت رعاية األستاذ الدكتور/أحمد سعد الدين محمود عمر 

ث وكيل الكليه لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئه حي -وإشراف األستاذ الدكتور/ مهاب عبدالرزاق أحمد 

  متبرع من الطالب والساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين بالكليه. 230شارك عدد 

 

 



 

 

 

  

 

     

هذه الحملة كما يتوجه بخالص الشكر  فيويتوجه سيادة عميد الكليه بكل الشكر والتقدير لكل من شارك      

 .الحملةببنك الدم بالشاطبي الذين ساهموا في إنجاح هذه لجميع العاملين 



 

 

 إنطالق ندوة اإلدمان والتدخين بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

ندوة " اإلدمان والتدخين " والتي نظمتها اللجنه الثقافيه  2018نوفمبر  12إنطلقت يوم اإلثنين الموافق 

عميد الكليه وإشراف  -بقسم رعاية الشباب بالكليه تحت رعاية األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر

وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والذي حاضر  -األستاذ الدكتور/ مهاب عبدالرزاق أحمد 

 تور/ وائل كمال )إستشاري الطب النفسي واإلدمان( بالتعاون مع نادي روتاري الرمل.فيها الدك

 

إقباالً وتفاعالً كبيراً من الحضور، حيث قام الطالب بطرح العديد من األسئله وقد قام  وقد القت الندوه     

 الدكتور/ وائل كمال بعمل تغطيه شامله للموضوع من حيث تعريف اإلدمان ومراحله وطرق التغلب عليه.

 



 

 

واستقبل األستاذ الدكتور/ عميد الكليه السادة ممثلي نادي روتاري الرمل وقام بتكريمهم وتقديم خالص      

 الشكر لهم لتبنيهم هذا النوع من الندوات التوعويه للشباب.

 

 

 



 

 

 وغه السن القانوني للمعاشحفل تكريم السيد/ نبيل أحمد علي لبل 

 

العامل بقسم الدراسات  –ريم للسيد / نبيل أحمد علي نوفمبر حفل تك 15يوم الخميس الموافق أقيم 

 –لبلوغ سيادته السن القانوني للمعاش حيث هنأه األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر  العليا 

وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث وحضر الحفل عدد  –عميد الكليه واألستاذ الدكتور/ أسعد الكيكي 

 اء هيئة التدريس والساده العاملين بالكليه متمنيين لسيادته دوام الصحه والعافيه .كبير من الساده أعض

 



 

 

 حفل تكريم المهندس/ المأمون أحمد علي لبلوغه السن القانوني للمعاش

 

المهندس الزراعي  –نوفمبر حفل تكريم للمهندس / المأمون أحمد علي  24يوم السبت الموافق أقيم      

لبلوغ سيادته السن القانوني للمعاش حيث هنأه األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين  قسم الحدائق بالكليه ب

عميد الكليه وحضر الحفل عدد كبير من الساده أعضاء هيئة التدريس والساده العاملين  –محمود عمر 

 بالكليه متمنيين لسيادته دوام الصحه والعافيه .

 

 



 

 

 "إنطالق ندوة "إستراتيجيات المباراة العقلية والمدرب العقلي

ندوة "إستراتيجيات المباراة العقلية والمدرب العقلي"  2018نوفمبر  27يوم الثالثاء الموافق  إنطلقت     

عميد الكليه وإشراف األستاذ الدكتور/  -وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر

ضر فيها األستاذ الدكتور وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والذي حا -مهاب عبدالرزاق أحمد 

 أستاذ علم النفس الرياضي ونائب رئيس جامعة سيناء. -أسامة كمال راتب  /

 

 



 

 

وقد القت الندوه إقباالً وتفاعالً كبيراً من الحضور حيث حضر عدد كبير من الطالب وكذلك السادة أعضاء 

هيئة التدريس والهيئة المعاونه، حيث قام الطالب بطرح العديد من األسئله وقد قام الدكتور/ أسامه راتب 

 ستمع ومتفاعل في الندوه.بالتفاعل مع الطالب وإهداء كتابين من مؤلفاته كجائزة ألفضل طالب م

 

 

بعد الندوه األستاذ الدكتور/ أسامه  وقد استقبل األستاذ الدكتور/ وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع 

وقام بتسليم سادته درع الكليه تعبيرا عن مدى شكر الكليه وإمتنانها بتشريف سيادته للكليه وإلقاء   راتب

لميه كبيره من شخصيه تعتبرقيمه وقامه في مجال التربيه المحاضره لطالب الكليه مما يحقق إستفاده ع

 الرياضيه.

 



 

 

 المناقشات 

 مناقشة رسالة الماجستير للباحث / محمود السمالوسي "بكلية التربيه الرياضيه

 "بنين

 

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث/ محمود محمد توفيق حمزه 

الرياضيه وعنوانها: " تحسين اللياقه القواميه  والصحية الحيويةالمقيد بقسم العلوم –السمالوسي 

 والحركيه لألطفال ذوي إضطراب اإلنتباه وفرط الحركه "

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  3وذلك يوم السبت الموافق 



 

 

 "حمدي السيد "بكلية التربيه الرياضيه بنينمناقشة رسالة الماجستير للباحث / 

 

–ناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث/ حمدي السيد محمد حسن تمت بكلية التربية الرياضية بنين م

المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها: " برنامج تأهيلي لتحسين مورفولوجيا اليد 

 للمصابين بقطع الوتر الرسغي بعد اإلصالح الجراحي "

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  6و ذلك يوم الثالثاء الموافق 



 

 

 "مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه/ منار شكري "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

–ار أسامه محمد شكري تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه/ من

المقيده بقسم تدريب الرياضات المائيه وعنوانها: " عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكيه والقدرات البدنيه 

 الخاصه باألداء على فعالية اإلنجاز الرقمي لسباحي الظهر "

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  10وذلك يوم السبت الموافق 



 

 

الباحث / فيصل المطيري ... يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه 

 "بنين

 

فيصل محمد مرزوق  / رسالة الماجستير الخاصة بالباحث تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة

المقيد بقسم أصول التربيه الرياضيه وعنوانها: " خصائص اإلتزان خالل المرحله العمريه من  -المطيري 

 في كرة القدم " 9-12

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  12وذلك يوم اإلثنين الموافق 



 

 

"بكلية التربيه الرياضيه  الباحث / محمد المقدم ... يناقش رسالة الماجستير

 "بنين

 

محمد عزوز محمد علي  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث

 المقيد بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها: إختبار موقفي لتقييم حكام كرة اليد " -المقدم 

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  13وذلك يوم الثالثاء الموافق 



 

 

 "الباحث / خالد طلبه ... يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

خالد عاشور صابر طلبه  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث

الرياضيه وعنوانها: تأثير برنامج تأهيلي حركي إلنحرافات العمود  المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه -

 الفقري وبعض المؤشرات الوظيفيه ألطفال الشلل الدماغي"

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  13وذلك يوم الثالثاء الموافق 



 

 

مناقشة رسالة الماجستير للباحث / محمد محمد حسن "بكلية التربيه الرياضيه 

 "بنين

 

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث/ محمد محمد عبداللطيف حسن 

العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها: " تقييم الخدمات واألنشطه المعززه للصحه المقيد بقسم  -

 لطالب كلية النقل البحري باألكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  14و ذلك يوم األربعاء الموافق 



 

 

الباحث / تامر عبدالرحمن... يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه 

 "بنين

 

تامر عبدالرحمن طه محمد  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث

الرياضيه وعنوانها: " تأثير برنامج توعيه صحيه على تحسين  المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه -

السلوك الصحي لطالب اإلسكان الداخلي باألكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندريه 

" 

 

 ية عشر والنصف ظهراً.الساعة الثان 2018نوفمبر  14وذلك يوم األربعاء الموافق 



 

 

 "مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث / أيمن زعير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث/ أيمن أحمد السيد علي زعير 

والفسيولوجيه المقيد بقسم تدريب الرياضات المائيه وعنوانها: " المحددات البدنيه واإلنثربومتريه  -

 كمؤشر لتوجيه السباحين الناشئين لطرق السباحه األربعه "

 

 الساعة الثانيه ظهراً. 2018نوفمبر  14و ذلك يوم األربعاء الموافق 



 

 

 "الباحث / محمد صابر يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

محمد صابر محمد رمضان  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث

المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها: " تأهيل العضالت العامله على مفصل الكتف  -

 بعد التمزق الجزئي لدى العبي كمال األجسام "

 

 الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  15وذلك يوم الخميس الموافق 



 

 

 "الباحث / أحمد ماهر يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

أحمد ماهر محمد جبر  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث

المقيد بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار وعنوانها: " دراسة بعض متغيرات األداء المهاري في  -

 الوثب الثالثي للمراحل السنيه المختلفه"مسابقة 

 الحادية عشر صباحاً. 2018نوفمبر  17وذلك يوم السبت الموافق 

 

 


