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 :بيانات عامة
 

 حممد عمر صربى حممد االسم:
 االسكندرية جامعة ـ  االسبق  للبنني الرياضية الرتبية كلية وعميد متفرغ استاذالوظيفة احلالية: 
 17/6/1952تاريخ امليالد: 

 3ويعول متزوجاحلالة االجتماعية: 

 ع.م.ج – االسكندرية 4 رقم شقة اإلسكندرية _ أستفانو سان _ فرغلى حممود شارع 17العنوان: 

 01222213014رقم املوبايل: 
       002035806979 : املنزل
                                                                                االلكرتوني:الربيد 

 (:التدرج الوظيفي األكادميي )الداخلي واخلارجي

 معيد

ــكندريةمعيد باملعهد العاىل للرتبية الرياضــية للمعلمني  3/11/1974من   باإلس
 31/12/1975وزارة التعليم العاىل وحىت  -ختصص سباحة 

االســتمرار فى العمل كمعيد بق ــم املنازالت والرياضــات املا ية  1/1/1976من 
ـــية للبنني  ـــكندريةبكلية الرتبية الرياض جامعة حلوان وحىت  -بابى قري  باإلس

18/10/1978 

كلية الرتبية  -مدرس م اعد بق م املنازالت والرياضات املا ية 19/10/1978من  مدرس م اعد
 13/3/1982جامعة حلوان وحىت  - كندريةباإلسالرياضية للبنني 

ية  14/3/1982من  مدرس ملا  ياضـــات ا نازالت والر ـــم امل ية  -مدرس بق  ية الرتب بكل
 19/7/1986جامعة حلوان وحىت  - باإلسكندريةالرياضية للبنني 

 استاذ م اعد
أســتاذ م ــاعد بق ــم املنازالت والرياضــات املا ية بكلية الرتبية  20/7/1986من 

م اعد  أستاذ 3/9/1989ومن  2/9/1989جامعة حلوان وحىت  -الرياضية للبنني 
 27/1/1992وحىت    اإلسكندريةبكلية الرتبية الرياضية للبنني جامعة 

 استاذ

الرياضات املا ية بكلية أستاذ ال باحة بق م املنازالت و 28/1/1992من   •
 .اإلسكندريةجامعة   باإلسكندريةالرتبية الرياضية للبنني 

ـــاط والت بيقات التكنولوجية فى ا ال  2/12/2002من  • ـــتاذ االحص أس
ـ بق م أصول الرتبية الرياضية  الرياضى بق م أصول الرتبية الرياضية 

ضية للبنني جامعة اإلسـكندرية وفقا ل ــــ كلية الرتبية الريا قرار اللجنة ـ
 العلمية الدا مة.
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ضية ـــــ كلية الرتبية  28/12/2002من  • صول الرتبية الريا ر يس ق م أ
 .12/9/2005الرياضية للبنني ـ جامعة اإلسكندرية وحىت 

ـــمون خدمة ا نمي وتنمية  • وكيل كلية الرتبية الرياضـــية للبنني لن
 10/9/2006حىت   13/9/2005البيمة من 

ـــية للبننيوكيل كلية الرتبية الر • ـــات العليا والب ون من   ياض للدراس
 .5/8/2010حىت   11/9/2006

لدا مة لرتقيات اعضـــاط ليمة التدريس )دنة االدارة(  • ـــو اللجنة ا عض
 عضو( الدورة التاسعة 15با لس االعلى للجامعات )

عضو دنة التخ يط وق اع الرتبية الرياضية با لس االعلى للجامعات )   •
 االناعضاط(  حىت  9

ــو اللجنة العلمية الدا مة للرتقيات ) • ــاط( دميي ختصــصــات  10عض اعض
 ودرجات الرتبية الرياضية الدورة العاشرة حىت االن

ـــرية والدولية لربنامس لقياس  • ـــل على حقومل امللكية الفكرية املص حاص
 .2010القدرات احل  ركية باستخدام احلاسب اآلىل 

 

 :األنن ة التدري ية
 ات التجريبية مرحلة الدكتوراةاإلحصاط والتصميمتدريس مقرر  -1

 طرمل اإلحصاط واستخدامات احلاسب اآليل مرحلة املاج تري.تدريس مقرر  -2

 .املعايري وطرمل بناطلا مرحلة املاج تريتدريس مقرر  -3

 .دكتوراة ال رمل اإلحصا ية لبناط اإلختبارات واملقاييستدريس مقرر  -4

 مرحلة املاج تري. املعامالت العلمية لالختباراتتدريس مقرر  -5
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 األعمال القيادية ادامعية  االخرى
مدير وحدة الب ون 
 واملعلومات الرياضية

بكلية الرتبية الرياضية للبنني منروع وحدة الب ون واملعلومات الرياضية أعداد  •
تعد األوىل من نوعها على م توى مصر والدول والىت  اإلسكندريةجامعة  باإلسكندرية

 مميزا.قوميا  إجنازاالعربية مما جيعلها 

 أعماهلا بإدارةوالقيام  أعماهلاتنفيذ وتكوين وتنظيم الوحدة ومباشرة األشراف على  •
 .30/6/2001وحىت  1993منذ عام  إدارتهاوعضو جملس  للوحدةكمدير 

مات الرياضية بكلية الرتبية الرياضية مديــر وحدة الب ون واملعلو 1/1/1993من  •
) ولى وحدة ذات طابي  2001وحىت  اإلدارةوعضو جملس  اإلسكندريةللبنني جامعة 

ولى وحدة مننأه بقرار جملس ادامعة فى  اإلسكندريةخاص من وحدات جامعة 
( بناط على املنروع املقدم  19/1/1993للجامعات فى  األعلىوا لس  28/7/1992

فى ت وير الب ث العلمى وتقديم  التكنولوجية األساليباستخدام  إىلوتهدف 
 والرياضة.امل اعدة العلمية للباحثني فى جماالت الرتبية البدنية 

ر يس شعبة الرياضات 
 املا ية

ر يس شعبة الرياضات املا ية بق م املنازالت والرياضات املا ية بكلية  1/1/1995من  •
 .1/12/2002اإلسكندرية وحىت بنني ـ جامعة الرتبية البدنية لل

ر يس ق م أصول 
 الرتبية الرياضية

ـ كلية الرتبية الرياضية للبنني  28/12/2002من  • ر يس ق م أصول الرتبية الرياضية 
 .12/9/2005ـ جامعة اإلسكندرية وحىت 

 إنناط الق م وبدط تنغيلة وفقا لال  ة الكلية ادديدة •

 االحصاط واحلاسب اآلىلتدريس مادة  •
عضو جملس ادارة وحدة 

 ادودة بالكلية
 

 –االشرتاك فى اعداد منروع وحدة ادودة واالعتماد بكلية الرتبية الرياضية للبنني  •
 . QAAPجامعة االسكندرية من منروعات 

 االشرتاك فى جملس ادارة الوحدة واالشرتاك فى تنفيذ اعماهلا  •
وكيل الكلية لنمون 

خدمة ا تمي وتنمية 
 البيمة

وكيل كلية الرتبية الرياضية للبنني لنمون خدمة ا نمي وتنمية البيمة من  •
 10/9/2006حىت   13/9/2005

 القيام بالعديد من املنروعات خلدمة البيمة وا تمي •
لكلية للدراسات ا وكيل

 العليا والب ون
حىت   11/9/2006للدراسات العليا والب ون من   وكيل كلية الرتبية الرياضية للبنني •

5/8/2010 
اللجنة العلمية الدا مة 

 للرتقيات
 .1995عضو باللجنة العلمية للتقييم من  •

 عضو باللجنة الدا مة الدورة التاسعة والعاشرة وحىت اآلن. •
 

ق اع التخ يط لدنة 
 الرتبية الرياضية

 

بناط على  2008عضو دنة التخ يط وق اع الرتبية البدنية با لس االعلى للجامعات  •
 2008لعام  13قرار معاىل وزير التعليم العاىل والب ث العلمى رقم 
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 العربية املؤمترات والندوات
   شاركت فى األعداد والتنظيم وتنفيذ عدد من املؤمترات والندوات العلمية ألمها 

فى األعداد وتنظيم املؤمترات الدولية واحمللية الىت أقامتها الكلية فى جماالت الرتبية الرياضية  االشرتاك •
ا لد  إصدارفى كافة أعمال املؤمتر منذ بداية فكرته وحىت  باالشرتاكوذلك  1985وحىت  1980منذ عام 
 . اخلاص به

  1984و  1983امس عامى القيام بر اسة األمانة العامة والفنية للمؤمترين الرابي واخل •
  1984عدة حبون فى املؤمترات العلمية منها املؤمتر الرابي واخلامس ومؤمتر القالرة عام  إلقاط •
فى الندوة العاملية لل فل والتنمية الىت أقمتها وزارة التخ يط باململكة العربية ال عودية   االشرتاك •

ت رب التالميذ من املرحلة االبتدا ية  أسبابحبث عن  إلقاطو 1987نوفمرب  26 - 24بالرياض فى الفرتة من  
 التعليمية . أبهامبن قة 

املعلمني بابها على مدى سبي  إعدادوتنظيم الندوات الرتبوية الىت أقيمت بكلية  إعداداملناركة فى  •
   لـ 15/8/1407  إىللـ  2/7/1407متتالية فى الفرتة من  أسابيي

 على التواىل. 2006و 2004عام  1995ل ادس للكلية عام العلمية للمؤمتر ا األمانةر اسة  •

مؤمتر االردن بدعوة من جامعة الريموك واللجنة االوليمبية االردنية عن االساليب احلديثة فى االنتقاط  •
 . 2005فى ا ال الرياضى عام 

القاط مؤمتر ال عودية بدعوة من جامعة امللك سعود بالرياض كمت دن وحمكم للب ون ور يس جل ة و •
 2006ابريل  19-17ندوة موضوعها دور علوم الرياضة فى االجناز الرياضى فى 

مؤمتر الب رين بدعوة من كلية الرتبية جامعة الب رين على لامش االشرتاك فى مناقنة احد الرسا ل  •
واملناف ات العلمية وموضوع الندوة املعادات االحصا ية والت بيقات التكنولوجية فى خدمة التدريب 

 2006عام 

االشرتاك بندوة موضوعها الت بيقات التكنولوجية فى التدريب واملناف ات فى املؤمتر العلمى الدوىل  •
 بالقالرة. 2008على لامش الب ولة العربية 

 وسكرتري عام املؤمتر 2008عام  ICHPER-Dنا ب ر يس املؤمتر العلمى العاشر باالشرتاك مي  •

مؤمتر االحتاد العربى للرياضة للجميي حتت رعاية جامعة الدول العربية واملنعقد ب رابلس ليبيا بدعوة  •
 .2008من ليبيا كمقييم ومت دن ر ي ى

 .2009ابريل بليبيا عن دور الرياضة واالمن  7مت دن ر ي ى باملؤمتر العلمى بالزاوية جبامعة  •
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  ننا يةاإلاألعمال 

ال عودية فى  املناركة فى أعداد وتنفيذ منروع مركز الب ون الرتبوية باملن قة ادنوبية باململكة العربية •
 املركز.والعمل كنا ب ملدير  بإدارتهوالقيام  بابها،املعلمني  إعدادكلية 

 .1983منروع تنظيمات رعاية النباب ب ل نة عمان عام  إعدادفى  االشرتاك •
إعداد منروع لب ث قومى بعنوان " الربوفيل اد مى للنعب املصرى " ومتت املوافقة عليه عام  •

 وفى انتظار التمويل للبدط فيه. 1999

 اعداد منروع انناط وحدة ادودة واالعتماد وفق منروعات ادودة ومت انناط الوحدة  •

 ى اهليمات العلمية العضوية ف

 .1994حىت عام  1980منذ عام     AAHPERD للص ة والرتبية الرياضية والرتويح األمريكى االحتادعضو  •
األمريكية من خالل االحتاد  ARAPIC   التقويم والقياس فى الرتبية البدنية والرتويحعضو راب ة   •

 للص ة والرتبية والرياضية والرتويح . األمريكى
 جامعة طن ا . –عضو جملس إدارة وحدة احلاسب اآلىل بكلية الرتبية الرياضية  •

 املوقيوموقعها      SPORTS MEDIAعضو ادمعية الدولية   •
 media.com.members.htm-http//www.Sports  

للماج تري والدكتوراه واالنتاج العلمى للرقيات حبثا  100االشرتاك فى اإلشراف ومناقنة ما يقرب من  •
اعضاط ليمة التدريس مبصر واالردن وال عودية .وفيما يلى : بيان بأعداد الب ون الىت متت األشراف عليها 

 ومناقنتها ح ب الكليات
 أسيوط فلمنس بورسعيد اهلرم طن ا اإلسكندرية الكلية

 1 2 1 1 12 15 ماج تري

 0 1 1 3 5 8 دكتوراه

 1 3 2  4 17 23 جمموع

 اآلن.وحىت  1992من عام  بادامعات املصرية للدكتوراهالتأليلى  االمت انعضو دان  •
حمكم علمى للننر العلمى فى الب ون فى العديد من ا الت العلمية فى مصر وفى اململكة العربية  •

  ال عودية واألردن.
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 املؤلفات العلمية

 1994و1992وسنة   1989وسنوات ،  1978البيوميكانيك فى ا ال الرياضى "  دار املعارف مبصر طبعات كتاب "   -1
   . 2000و
  1979كتاب "  قوانني الرياضات املا ية " دار املعارف مبصر  -2

  . 1999وعام  1978مذكرة "  األدارة الفنية حلمامات ال باحة "  -3

  . 1983و  1980العلمى فى الرتبية الرياضية "  الننر ادامعى دامعة حلوان  مذكرة "  مبادئ الب ث  -4

  1983واملقاييس فى الرتبية الرياضية " للدراسات العليا  االختباراتمذكرة "   -5

  1993وعام  1991فى الرتبية الرياضية"  اإلحصاطكتاب "  -6

  1993الفنية لل باعة والننر ، الدار  كتاب "  ليدروديناميكا األداط فى ال باحة " -7

  1994  باإلسكندريةالرياضى"  مننأة املعارف  واإلجنازاحليوى  اإليقاعكتاب  " -8

وال بعة  1997 توزيي مننأة املعارف ،   فى ال باحة " ال بعة الثالثة مزيدة األداطكتاب " ليدروديناميكا  -9
 .     2001الرابعة عام 

 1998 توزيي مننأة املعارف ،  ية حلمامات ال باحة "الفن اإلدارة"  كتاب   10

  2001كتاب  " اإلحصاط  الت بيقى فى الرتبية البدنية والرياضة " توزيي مننأ املعارف ،  11

 2004 " استخدامات احلاسب اآلىل فى الرتبية البدنية والرياضة "  توزيي مننأة املعارف ،  12

 2006تكنولوجيا التعليم باستخدام احلاسب اآلىل  منرتك توزيي مننأة املعارف   – 13

 االحصاط والتصميمات التجريبية فى الرتبية الرياضية )حتت ال بي( -14

 وت ويره )حتت ال بي(االداط البدنى  -15

 فى خدمة ا تمي وا ال الرياضىاخلربات العملية 
  1985وحىت  1975للتجديف من  اإلسكندريةمدرب نادى ومنتخب جامعة  •

الرياضى " سبورتنس" فى الفرتة من  اإلسكندريةمنرف ومدرب ال باحة مبدرسة املمتازين رياضيا بنادى  •
  1981وحىت  1978
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حيث مت  1993وحىت فرباير  1991 ومنرف عام فرمل ال باحة بنادى مسوحة الرياضى من عام ىنمدير ف •
 انتخابى عضوا مبجلس إدارة النادى.

 .فى عدد من دورات التدريب والت كيم فى عدد من األنن ة واأللعاب املختلفة التدريس  •
 75لثالن دورات متتاليتني )نادى مسوحة  باإلسكندرية الرياضينادى مسوحة  إدارةخب مبجلس عضوا منت •

لعبة فردية ومجاعية على م توى الب ولة  17الرياضية بالنادى ) األنن ةعضو( واملنرف العام على كافة  ألف
النادى  أنن ةيي مج إدارةالرياضى وق اع الرياضة للجميي مبا فى ذلك االشرتاك فى  اإلعدادومدارس 

(  أدارتهاالرياضية  باألنن ةالرياضية واالجتماعية والثقافية والرتفيهية مي االلتمام على وجهة اخلصوص 
 وحىت اآلن. 1993.من فرباير 

الدكتور ر يس جملس الوزراط ) اخلماسى  األستاذ عضوا معينا كخبري باالحتاد املصرى للخماسى احلديث بقرار •
 تنمل ادرى + ال باحة + ال الح+ الفروسية + الرماية (. بيةأوليماحلديث لعبة 

 عضو اللجنة الفنية الحتاد اخلماسى واحتاد ال باحة املصرى . •

 ر اسة وعضوية بعثات الفريق املصرى فى عدة ب والت عاملية ودولية . •

 عضو جملس مدارس الريادة للغات ب موحة لدورتني. •

باختيارى فى اللجنة العلمية ملنروع إعداد الب ل  2002لعام  866صدر قرار معاىل وزير النباب رقم  •
 االوليمىب.

 . 2002االشرتاك فى دنة استنارية لوزير النباب لب ث موضوع االحرتامل الرياضى للناشمني عام  •

 ونا ب ر يس جملس االدارة 2009عضو منتخب باالحتاد املصرى للتجديف الدورة احلالية  •

 -2006ا لس القومى للرياضة  ر ي ا للجنة اللياقة البدنية على م توى مصر صدر قرار معاىل ر يس  •
2007. 

عضوا  اكادمييا باللجنة  1/12/2007فى  213صدر قرار معاىل ر يس ا لس القومى للرياضة  بتعيىن رقم  •
 .2008االوليمبية املصرية 

 نا ب ر يس االحتاد املصرى للتجديف •

 انوى والكياكامني عام االحتاد العربى للك •

 أ.د محمد صبرى عمر   

 

  


