
 

 

 أكرْتشح لشِش الٌششج الورخصص

*** 

 كليح الرشتيح الشياضيح تٌييلطالب  7102 دفل الخشيجييي
 

أكتوبر الجارى بقاعة  2أقامت كلية التربية الرياضية بنين حفل الخريجيين يوم األثنين الموافق 
 المؤتمرات الكبرى بالمدينة الشبابية بأبى قير

 



 

 

والذى أفتتحه األستاذ الدكتور/ أحمد سعد الدين محمود عمر عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم  
حسين على عبد السالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  والطالب بحضور األستاذ الدكتور

واألستاذ الدكتور محمد عبد الحميد بالل وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ولفيف من أعضاء هيئة 
التدريس و الهيئة المعاونة و العاملين بالكلية حيث تم عرض فيلم تسجيلى للكلية و فيلم تذكارى لطالب 

وأيضاً تقديم حفل كورال غنائى وفى نهاية الحفل تم تكريم األساتذة أعضاء هيئة التدريس  الدفعة
 سنة وتكريم أوائل الطالب و تسليم الشهادات للطالب. 07المتفرغين فوق ال

 

تقديراً ووفاًء من الكلية لطالبها تم تكريم أولياء أمور أثنين من أوالدنا الذين توفوا من دفعة و 
أثناء العام الدراسى و هما الطالب حسام عماد سيف النصر والطالب هشام عمر حيث تم أهداء   2700

 درع الكلية ألولياء أمورهم.

 



 

 

 األعرار الذكرْس ّائل عوش سئيغاً لقغن العلْم الذيْيح ّ الصذح الشياضيح

 –على ذعييي الذكرْس ّائل هذوذ هذوذ إتشاُين عوش  01/9/7102ّافق سئيظ جاهعح األعكٌذسيح تراسيخ 

األعرار تقغن العلْم الذيْيح ّ الصذح الشياضيح سئيغاً لوجلظ راخ القغن تكليح الرشتيح الشياضيح تٌيي ّ لوذج 

كن الوضيذ هي الٌجاح ّالرْفيق في ّتِزٍ الوٌاعثح الغعيذج ًروٌى ل 0/8/7102ثالز عٌْاخ أعرثاساً هي 

 هٌصثكن الجذيذ عائليي الوْلى عض ّجل أى يْفقكن لوا فيَ خيش ّصالح ُزا الثلذ العضيض.

 



 

 

ذعييي األعرار الذكرْس أدوذ ععذ الذيي هذوْد عوش عويذاً لكليح الرشتيح الشياضيح 

 تٌيي

ترعييي  01/01/7102تراسيخ  505أعلٌد جاهعح اإلعكٌذسيح صذّس قشاس الغيذ سئيظ الجوِْسيح سقن 

األعرار الذكرْس أدوذ ععذ الذيي هذوْد عوش عويذاً لكليح الرشتيح الشياضيح تٌيي ، درى تلْغ عيادذَ 

 ّ إداسج الكليح ذروٌى لَ الرْفيق ّدّام العطاء. الغي القاًًْيح للوعاػ

 

 أحمد سعد الدين محمود عمر أ.د/

 رارـالق
 

 



 

 

رئيس جامعة االسكندرية يهنىء األستاذ الدكتور أحمد سعد الدين لتوليه منصب 
 عميد الرياضية بنين

 

أ.د عصام الكردى رئيس جامعة االسكندرية األستاذ الدكتور أحمد سعد الدين محمود عمر بمناسبة هنأ 
بتعيين سيادته عميداً لكلية التربية الرياضية  07/07/2700بتاريخ  505صدور القرارالجمهوري 

 بنين

 

 

 



 

 

بكلية التربية منح الدكتور / محسن محمد سلطح اللقب العلمى ألستاذ مساعد 
 الرياضية بنين

محسن  الدكتور/ السيد منح على 22/9/2700جامعة األسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس وافق
اللقب العلمى  بكلية التربية الرياضية بنين  مدرسيةبقسم الرياضة ال المدرس – محمد محمد سلطح

 .مساعد بذات القسم ، و إدارة الكلية تتمنى له دوام التقدم و االزدهار ألستاذ

 

 

 

 



 

 

هٌخ الذكرْس / أعاهح إعواعيل هذوذ الشاعش اللقة العلوى ألعرار هغاعذ 

 ""تالشياضيح تٌيي

أعاهح  الذكرْس/ الغيذ هٌخ على 72/9/7102جاهعح األعكٌذسيح تجلغرَ الوٌعقذج تراسيخ  هجلظ ّافق

تكليح الرشتيح الشياضيح   هغاتقاخ الويذاى ّ الوضواس تقغن ذذسية الوذسط – إعواعيل هذوذ الشاعش

 .لَ دّام الرقذم ّ االصدُاس هغاعذ تزاخ القغن ، ّ إداسج الكليح ذروٌى اللقة العلوى ألعرار تٌيي

 


