
 

 



 

 

  دثـــن الحـــع

 ةنشر ممارسنحو  2030في هذا العام ، ووفقا لرؤية الدولة المصرية 

الي تعزيز  االرياضة بشكل منتظم لحفظ األمن القومي المصري وامتداد

التعاون المصري األفريقي والعربي، يسعي قسم العلوم الحيوية والصحية 

 ، مصرجامعة اإلسكندرية كلية التربية الرياضية للبنين أبو قير، الرياضية

إلي جلب ، اسكتالندا، يطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضةواألكاديمية البر

الم للتواصل مع جمهور علمي الخبراء والعلماء البارزين من جميع أنحاء الع

اإلنترنت. سيجمع مؤتمرنا المتخصصين في جميع  رمؤتمر عبكبير في 

مجاالت النشاط البدني للصحة من جميع بلدان العالم ، حيث ستكون 

  الفعاليات متاحة باللغتين العربية واإلنجليزية. 

األكاديمية  في شراكة بين جامعة اإلسكندرية، يتم تنظيم هذا الحدث

بالجزائر   2قسنطينةلبريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة وجامعة ا

بالرياضة من أجل للمهتمين ويغطي برنامجنا الموضوعات ذات الصلة 

يات المؤتمر لعاالصحة في العالم العربي واإلفريقي. وسوف تساعد ف

إلقاء نظرة متفحصة علي تقنيات ومعدات مبتكرة،  ىعل االفتراضية

  والمنتجات الرياضية الجديدة. 

ال تفوت فرصة التعلم والتفاعل مع كبار المتحدثين من جميع أنحاء العالم 

 وأنت في بيتك أو عملك!

   



 

 

 أهداف المؤتمر

  جمع علمــاء الريــاضـــــة والخبراء والمتخصـــصـــين في الوطن العربي

لتبادل المعارف واألفكار لحفظ األمن القومي عبر واإلفريقي والدولي 

شة طرق تفعيل العالقة المتبادلة  صحية ومناق ستويات ال سين الم تح

ية  بين الريـاضــــة والتربيـة البـدنيـة والصـــحـة في جميع البلـدان العرب

 .واألفريقية

 ها كلية التربية الرياضـــية للبنين ادائمة تتبن افتراضـــيةطالق منصـــة إ

ضي والصحي العربي واألفريقي والدولي بين مختلف  أبوقير للحوار الريا

 الجامعات والمنظمات والهيئات الرياضية. 

  ـــتوى التبادل العلمي ـــيالعمل على رفع مس العربي األفريقي  االفتراض

 البيني مع دول أوروبا.

 ضـــي والصـــحة لتوظيف حث طاقات شـــباب الباحثين في المجال الريا

ظل  ية لحفظ األمن القومي  الصـــحي في  ياضـــ ية والر بدن ية ال الترب

 التحديات العالمية.

  تطوير المســـتوي المهني لطالب كليات التربية الرياضـــية والمدربين

ــة عل ــاضــــي ــاملين في مجــال الصــــحــة الري العربي  ىالمســــتو ىوالع

 واألفريقي.

 في ظل  افتراضـــيا زيارة المشــــاركين للمعالم الســـياحية المصـــرية

 لكورونا. االحترازيةاإلجراءات 

  ــباب المصــري والعربي ممارســة الرياضــة من  ىعل واإلفريقيحث الش

  أجل الصحة.



 

 

 :المحاور العامة
  

  

.الرياضة والصحة ودورها في األمن القومي العربي واألفريقي

.الصحة الرياضية واستعادة الشفاء

.فسيولوجيا التدريب الرياضي

.التغذية الرياضية والعالجية

. التأهيل الحركي لإلصابات الرياضية أاإلشخاص ذوي اإلعاقة

.تكنولوجيا واقتصاديات اإلصابات الرياضة والصحة



 

 

  نقاط عامة في المحاور األساسية:

  

.مبادرات الصحة والرياضة

.التربية البدنية والتعلم الحركي

.تدريب المستويات الرياضية العليا واللياقة البدنية

.التدريب الرياضي والصحة

.رياضة كبار السن من أجل الصحة

.تكنولوجيا الرياضة والتأهيل

.الرياضة والسياحة الصحية العالجية

.الميكانيكا الحيوية في الرياضة وميكانزمات االصابات

.تحليل األداء الرياضي وأسباب االصابة

.الترويح الرياضي والصحة 

.علم النفس الرياضي في الصحة واإلصابة

.إدارة الرياضة واإلصابات

.الرياضة والصحة في اإلعالم



 

 

  مواعيد هامة:

  

ـــائي  ـــد النه الموع

الســـــــــــــــــــــتالم 

الملخصات 

2021مارس    1    

ـــائي  ـــد النه الموع

2021مارس     10الستالم األبحاث 

ـــــــالم  ـــــــد إع موع

ــاحثين باألبحــاث  الب

المقبولة

2021مارس   20

ـــائي  ـــد النه الموع

ــا ــجيل لألبح ث للتس

المقبولة 

2021مارس   22

ـــائي  ـــد النه الموع

ر للتســـجيل لحضـــو

ــــــــدوات وورش  الن

العمل

2021مارس   25



 

 

  رسوم االشتراك:

  أوال : 

نشر جميع األبحاث المحكمة والمجازة بالمجلة العلمية لكلية التربية الرياضية للبنين ت’

نشرة أون  عللجامعات باللغة العربية أو اإلنجليزية م األعلىقير المجازة من المجلس  بوأ

 دوالر 150مصريا للباحثين المصريين أو جنيها  1800الين علي موقع المجلة مقابل 

   للباحثين غير المصريين.

  ثانيا:

شهادة موثقة من الجهات الحصول علي مع  افتراضياحضور جميع فاعليات المؤتمر 

  .لغير المصريين دوالر 25جنيها مصريا للمصريين ،  250المنظمة مقابل 

  ثالثا:

شهادة موثقة من الجهات الحصول علي مع  افتراضياحضور فاعليات المؤتمر 

مصريا جنيها  500المنظمة والمشاركة ببحث علمي غير محكم منشور مقابل 

  . للباحثين غير المصريين دوالر 50المصريين،  للباحثين

  رابعا :

شهادة الحصول علي مع طالب الدراسات العليا مع مشاركة أستاذ دكتور علي البحث 

لطالب الدراسات العليا غير  دوالر 40مصريا ،  جنيها 400موثقة من الجهات المنظمة 

  المصريين.  

  خامسا :

شهادة موثقة من الجهات الحصول علي مع  افتراضياحضور فاعليات المؤتمر 

المؤتمر محكم منشور بكتاب ملخصات ’المنظمة والمشاركة ببحث علمي غير 

  للباحثين غير المصريين. دوالر 50المصريين،   للباحثينمصريا جنيها  500 لمقاب

  طريقة الدفع

سوف يتم تزويد الباحثين والمشاركين بخطاب معتمد يتضمن الكود 
  إدارة المؤتمر ىالمؤسسي يتم الدفع به بنكيا واعادة ارسال إيصال الدفع ال



 

 

  الدولي للمجلة العلمية الترقيم

 مجلة تطبيقات علوم الرياضة      JSSUB@EKB.EG   

      0032-2357                الترقيم الدولي الموحد  

 الخطة العامة المبدئية للمؤتمر
 

  الفترة
  الصباحية

  ظهرا 2.30 إلي 10من 

ن 
م

ة 
ح
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2

.3
0
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إل
3
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0

  
را

ص
ع

  

  المسائية

  مساء  9 إلي 3.30من 

اليوم 

  االول
  ندوات

 مناقشةعرض و

  أبحاث
  ندوات

 مناقشةعرض و

  أبحاث

اليوم 

  الثاني
  ندوات

  

 مناقشةعرض و

  أبحاث

  ندوات

  

 مناقشةعرض و

  أبحاث

اليوم 

  الثالث
  ندوات

 مناقشةعرض و

  أبحاث
  ندوات

 مناقشةعرض و

  أبحاث

  ندوة علمية وورشــــة عمل 15 - 10عدد الندوات وورش العمل المحتملة  

  دولية). –أفريقية  –عربية  –( مصرية 

  .يتم عرض ومناقشة وتحكيم األبحاث المقدمة 

 .عرض االبحاث غير المحكمة بوستر  



 

 

ــة من طرف  ــدم ــة المق ئز العلمي ــةالجوا ــاديمي  األك

  : الرياضة البريطانية لعلوم وتكنولوجيا

 تشكل لجنة من االساتذة المتخصصين لتحديد الجوائز التالية:

  ـــاركة ـــن بحث في المؤتمر في أحد الدورات أول ومش ثاني وثالث أحس

  .)مجانا( األكاديميةالتي تنظمها  االفتراضيةالتدريبية 

 هامش المؤتمر: ىاألنشطة الرياضية والصحية عل

 قصر المنتزة" الرياضة والصحة أمن قومي. -تنظيم ماراثون "أبوقير  

 ــباق الدراجات "أبوقير ــة  -تنظيم س ــر المنتزة" الرياض ــحة أمن قص والص

 قومي.

 . تنظيم سباق المشي الرياضي لذوي اإلعاقة 

  األنشطة التعريفية والتسويقية علي هامش المؤتمر:

 ــكندرية ــية للبنين، جامعة اإلس ، فيديو تعريفي عن كلية التربية الرياض

  .مصر

 إنجلترا. ،ري عن أنشطة وبرامج جامعة مانشيستفيديو تعريف 

 سكتالنداإ ،ريطانية لعلوم الرياضةفيديو تعريفي عن اإلكاديمة الب. 

 .فيديو تعريفي عن أنشطة وبرامج جامعة قسطنطينة  الجزائر 

 فيديو للمعالم السياحية المصرية. 

   



 

 

  رئيس المؤتمر

 ا.د محمد عبد الحميد بالل 

  .، مصربو قير، جامعة اإلسكندريةأعميد كلية التربية الرياضية للبنين 

  الرئيس الشرفي للمؤتمر 

  عبد المنعم بديرا.د  

ــم العلوم الحيوية والصــحية الرياضــية وعميد  ــة بقس ــتاذ فســيولوجيا الرياض أس

  .، مصرجامعة اإلسكندرية ،كلية التربية الرياضية للبنين أبو قير سابقا

  مقرروا المؤتمر

 ا.د أحمد عمران  

كلية التربية  قائم بأعمال رئيس قســــم العلوم الحيوية والصــــحية الرياضــــية،

  جامعة اإلسكندرية، مصر.  بو قير، أالرياضية للبنين 

 ا.د لوكية الهاشمي  

  ،  الجزائر. 2ة ينطنعميد كلية علم النفس وعلوم التربية، جامعة قس

 د  بوخميس بوكليلة  

  مدير االكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة، إدنبرة، اسكتالندا.



 

 

  العليا:الهيئة التحضيرية 

 ا.د  أسعد الكيكي  

جامعة وكيل كلية التربية الرياضـــية أبوقير للدراســـات العليا والبحوث، أســـتاذ و

  سكندرية، مصر.اإل

 ا.د  مهاب عبد الرازق  

وكيل كلية التربية الرياضــــية أبوقير لشــــئون خدمة المجتمع وتنمية أســــتاذ و

  مصر. سكندرية، جامعة اإل البيئة،

 ا.د   إسالم أمين  

جامعة وكيل كلية التربية الرياضــــية أبوقير لشــــئون التعليم والطالب، و أســــتاذ

  مصر.سكندرية، اإل

 ا.د   مسعود بورغدة  

  ، الجزائر 2ةينطنقسجامعة أستاذ ب

 د.  بن شويطة بلقاسم  

  ، الجزائر2ةينطنقسجامعة دكتور ب

 د. بلم عصام  

 ، الجزائر 2ةينطنقسجامعة دكتور ب

   .عزمي فيصلد  

ضة  سم علوم الريا ضة، ق سيولوجيا الريا ساعد ف ستاذ م ستر  –أ شي جامعة مان

  متروبوليتان، المملكة المتحدة.



 

 

  لجنة الندوات وورش العمل

 ا.د عالء الدين عليوة  

أستاذ الصحة الرياضية، ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية سابقا، 

 اإلسكندرية، مصر.كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة 

 محمد عمر  ا.د وائل  

أســــتاذ اإلصــــابات الرياضــــية والتأهيل البدني ، ورئيس قســــم العلوم الحيوية 

عة  جام ية للبنين أبوقير،  ياضــــ ية الر ية الترب قا، كل ــــاب ية س ياضــــ ية الر والصــــح

  اإلسكندرية، مصر.

 ا.د  أحمد صبحي سالم  

الرياضــــية، كلية التربية أســــتاذ تدريب ألعاب المضــــرب بقســــم تدريب األلعاب 

الرياضــية للبنين أبوقير، جامعة اإلســكندرية، مصــر، ورئيس قســم التربية البدنية 

  سابقا، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية.

   



 

 

  واألجنبية اللجنة العلمية لألبحاث العربية

 ا.د صفاء الخربوطلي  

ــم العلوم الحيوية  ــتاذ تربية القوام ، ورئيس قس ــابقا، أس ــية س ــحية الرياض والص

  كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.د مصطفي طاهر  

ـــحية  ـــم العلوم الحيوية والص ـــية والتأهيل البدني بقس ـــابات الرياض ـــتاذ اإلص أس

  الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.د عبد الباسط صديق  

ـــحية  ـــم العلوم الحيوية والص ـــية والتأهيل البدني بقس ـــابات الرياض ـــتاذ اإلص أس

  الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.د محمد مسعود  

ــية، كلية  ــحية الرياض ــم العلوم الحيوية والص ــة بقس ــيولوجيا الرياض أســتاذ فس

جامعة طيبة، بالتربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر. وأستاذ 

  المملكة العربية السعودية.

 ا.د محمد كمال موسي  

ـــية ـــابات الرياض ـــتاذ اإلص ـــحية والتأهيل البدني أس ـــم العلوم الحيوية والص ،  قس

  الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

   



 

 

  واألجنبية لجنة النشر العلمي لألبحاث باللغة العربية

 ا.د يحي الحريري  

باللغة العربية، ورئيس قســم اللياقة  مجلة تطبيقات علوم الرياضــة رئيس تحرير

ضية للبنين أبوقير،  سابقا، كلية التربية الريا ضية  البدنية والجمباز والعروض الريا

  جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.د أيمن الكيكي  

ضية  سلة، ورئيس تحرير المجلة اإلنجليزية، كلية التربية الريا ستاذ تدريب كرة ال أ

  اإلسكندرية، مصر.للبنين أبوقير، جامعة 

  لجنة التوصيات والمقترحات المستقبلية 

 ا.د جنات درويش  

ــية  ــحية الرياض ــم العلوم الحيوية والص ــة ورئيس قس ــيولوجيا الرياض ــتاذ فس أس

  سابقا، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.د يوسف دهب  

ــم العلوم  ــة ورئيس قس ــيولوجيا الرياض ــتاذ فس ــية أس ــحية الرياض الحيوية والص

  سابقا ، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

  

  



 

 

  لجنة األنشطة التعريفية والتسويقية

 ا.د محمد حسن  

رئيس قســــم الرياضــــات المائية، كلية التربية الرياضــــية للبنين أبوقير، أســــتاذ و

  جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.م.د محمد خميس  

ضية  ضية، كلية التربية الريا صحية الريا سم العلوم الحيوية وال ساعد بق ستاذ م ا

  للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

  لجنة الدعاية واالعالن والتوثيق

 ا.د رأفت هنداوي  

رئيس قســــم االدارة الرياضــــية والترويح، كلية التربية الرياضــــية للبنين أســــتاذ و

  مصر.أبوقير، جامعة اإلسكندرية، 

 ا.م.د راضون الجوهري  

ضية، كلية التربية  صحية الريا ضة العلوم الحيوية وال صحة الريا ساعد ال ستاذ م أ

  الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.



 

 

  لجنة الدعم الفني والتقني

 ا.د وليد سليمان  

صول التربية،  سم أ ضة، ق ستاذ القياس والتقويم في التربية البدنية والريا كلية أ

  التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.م.د السعيد سالم  

مدير وحدة البحوث ، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة أستاذ مساعد و

  اإلسكندرية، مصر.

 د. محمد مغازي  

الرياضية مدرس بقسم اللياقة البدنية والجمباز والعروض الرياضية، كلية التربية 

  للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

   



 

 

  لجنة المهرجان الرياضي والصحي

 ا.د رأفت عبد المنصف  

ـــتاذ و ـــية للبنين أبوقير، أس ـــم تدريب ألعاب القوي، كلية التربية الرياض رئيس قس

  جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ا.د زكريا أحمد  

ــتاذ تربية القوام وتأهيل المعاقين ، ورئيس قســم  ــحية أس العلوم الحيوية والص

  الرياضية سابقا، كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 طارق حسن /لواء  

ــكندرية للميني فتبول، ورئيس لجنة األمن والنظام بالغتحاد  رئيس منطقة اإلس

  المصري إللعاب القوي، مصر. 

 أمين شعبان /دكتور  

  إللعاب القوي، مصر.رئيس منطقة اإلسكندرية 

   



 

 

  اللجنة المالية

 ا.د السيد سليمان  

أســتاذ الصــحة الرياضــة بقســم العلوم الحيوية والصــحية الرياضــية، كلية التربية 

  الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

  

 ا.م.د جمال عبد الناصر  
ضية،  صحية الريا سم العلوم الحيوية وال ضة بق سيولوجيا الريا ساعد ف ستاذ م أ

  كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر. 

 م.د محمد بركات  
ضية  ضية، كلية التربية الريا صحية الريا سم العلوم الحيوية وال مدرس دكتور بق

  للبنين أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

  عداد الشهادات وخطابات النشر نة إلج

 ا.م.د هاني ابو بكر  

رئيس قســم أصــول التربية، كلية التربية الرياضــية للبنين أبوقير، أســتاذ مســاعد و

  جامعة اإلسكندرية، مصر.

 م.م محمود حمزة  

مدرس مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية، كلية التربية الرياضية 

  اإلسكندرية، مصر.للبنين أبوقير، جامعة 

 معيد هشام حسني  

ــية للبنين  ــية، كلية التربية الرياض ــحية الرياض ــم العلوم الحيوية والص معيد بقس

  أبوقير، جامعة اإلسكندرية، مصر.

  



 

 

دارية للمؤتمرجنة اإلالل  

  /سامية عبد الرحمنأستاذة  

  /أحمد عبد الرازقأستاذ 

 أستاذ/ هشام عبد الحافظ    

  الفيوميريهام  / أستاذة 

 هدى عزت / أستاذة 

 مافيهان محمد / أستاذة  

 /رمضان شاكر أستاذ  

 أسماء جمعة أستاذة  

   



 

 

  للتواصل واالستفسار:

  بالواتسااوال عبر:  

00201227380779  

00447988817717  

00447882814132  

 :ثانيا عبر التليفون  

00201227380779  

00213791205200  

00447988817717  

  اإلليكتروني:ثالثا عبر البريد  

Dr_Omran_Ahmed@Yahoo.Com  

Dr.Ahmed.Omran@Aleux.Edu.Eg  

Info@bsesa.co.uk 

 :رابعا أيميل إرسال الملخصات والبحوث 

Phem-Health-Debt@Alexu.Edu.Eg  



 

   


