نشــرة متخصصه شــهر أكتوبر 2018
السيد أ.د /محمود محمد عباس "شخصية شهر أكتوبر "2018

تقلدت كلية التربية الرياضية بنين نهج جديد مع بداية العام الميالدي  2018وهو إلقاء الضوء على
الرموز البارزة من أعضاء هيئة تدريس أو عاملين أو طالب لما قدموه من إنجازات وخدمات أثناء
مسيرتهم والتي امتدت للعديد من السنوات بالكلية ،كبادرة وفاء لهم وقد تم إختيار األستاذ الدكتور/
محمود محمد عباس – شخصية شهر أكتوبر  2018وذلك تكريما ً واحتفا ًء به ونلقى هنا الضوء على
نبذه من حياة سيادته.
يعتبر األستاذ الدكتور /محمود محمد عباس  -األستاذ التمرينات والجمباز والعروض الرياضية بقسم
تدريب التمرينات والجمباز والذي تقلد منصب رئيس مجلس ذات القسم مرتين متتاليتين ثم وكيل للكلية
للدراسات العليا والبحوث من أبرز الشخصيات بكلية التربيه الرياضيه بنين منذ نشأتها والمشهود له
بالخلق الرفيع وبروح المربى والمعلم الفاضل في شخصه وسلوكه.
ولد الدكتور/محمود يوم  1935/4/7حيث ألتحق بالدراسة في الكلية عام  1956وتخرج عام .1959

وبإجراء لقاء مع السيد أ.د /محمود محمد عباس صرح " تخرجت من كلية التربية الرياضية بنين عام
 1959وبعدها بشهر تعينت معيداً بقسم التمرينات والجمباز وكنت أول معيد بالكليه وكان معايا في القسم
إبراهيم مراد وأمين فوزي وقمت بالتدريس للعديد من األساتذة الحاليين فى القسم وتدرجت وظيفيا حتى
أصبحت أستاذ وقد عملت برئاسة القسم وأنا أستاذ مساعد لفترتين تقريبا من عام  ،1986وقد تقلدت
منصب وكيل الكليه للدراسات العليا و البحوث في عهد د /عصام عبدالخالق حيث كان هو عميد الكليه
وكان في نفس التوقيت د /سمير الفقي ماسك وكيل الكليه للطالب.
وكنت متميزاً في مجال العروض الرياضيه وأنا اللي بدأتها منذ أن كنت معيد عملت عرض عام 59
وحصل فيها على وسام الرياضه من الدرجه األولى وكان في خبراء روسيين وقعدت معاهم واشتغلنا مع
بعض وعملت عروض أيضا في قطر وسلطنة عمان واألردن وكنت بسافر في اجازة الصيف يبعتولي
انتداب واروح باإلضافه إلى عروض حفالت التخرج الخاصه بالكليه الحربيه والدفاع الجوي والكليه
البحريه وبعدين أخدت في التربيه والتعليم شهادة المعلم المثالي كانوا بيطلبوا مني شغل أروح أعمله
وعطوني الشهاده دي ألن الكليه كانت تابعه للتربيه والتعليم وكانت الكليه فى ذلك الوقت و هى تابعة
للتربية و التعليم تتمتع بالموارد على أعلى درجة ثم أصبحنا تابعين للتعليم العالي وبعدها تبعنا جامعة
حلوان ثم جامعة اإلسكندريه والتى بها الكثير من الكليات العريقة و لكن أثبتنا وجودنا ومع غيرتنا على
الكليه تقدمنا جدا في مجالنا إلى أن أصبحنا من الرواد في مجال التربيه الرياضيه وكان دايما النشاط
الصيفي والحفالت اللي ننظمها شئ بارز جدا في مجالنا.
وانا حاليا أقوم باإلشراف على العديد من األبحاث والرسائل العلميه  ،واحنا كنا أيام الترقيه بنقدم حوالي
 20بحث كانت ذي المسابقه وكان األمر صعب والزم نسافر نخلص اوراق واختام من جامعة حلوان لكن
حاليا ال نت والفاكس سهل كتير  ،وانا حصلت على الماجستير من المجر وفي نفس الوقت كنت بصمم لهم
العروض الرياضيه  ،لكن أكتر الشغل كان في قطر والكويت  ،وكان الفنان أمين الهنيدي بيدرس لي وكان
جاد جدا في محاضراته رغم شخصيته المرحه إال أنه جاد جدا في عمله ( رحمة هللا عليه ) .

الطالب عمر طارق حجازي يحقق المركز األول بالبطولة العربية  2018في
لعبة الكاراتيه

حقق الطالب /عمر طارق حجازي السيد  -المقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنين – جامعة
اإلسكندرية المركز األول وحصل على الميدالية الذهبية بالبطولة العربية  2018في لعبة الكاراتيه
(كموتيه)

والتي أقيمت في القاهرة يوم 2018/9/ 30 - 29

وتتمنى له إدارة الكلية برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعد الدين محمود عمر  -عميد الكلية دوام التفوق
في المجال الرياضي.

إنطالق ندوة الميكروب الحلزوني بكلية التربيه الرياضيه بنين أبوقير

أقيمت يوم األربعاء الموافق  3أكتوبر بكلية التربية الرياضية بنين –جامعة األسكندرية ندوه عن
الميكروب الحلزوني تحت عنوان

" الميكروب الحلزوني  ...طرق إكتشافه  ...وكيفية الوقايه "
وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد الكليه وإشراف األستاذ الدكتور/
مهاب أحمد عبدالرزاق – وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والتي نظمتها اللجنه الثقافيه
بقسم رعاية الشباب بالكليه.

وحاضر فى هذه الندوه الدكتوره /شيماء ماهر -مدير معامل الشمس للتحاليل الطبيه  ،وقد قامت
سيادتها بشرح كل ما يخص الميكروب من حيث تعريفه واألعراض المصاحبه له وطرق الكشف عنه
وعالجه.

وقد شهدت الندوة أقبال كبير من الطالب حيث تم االستفسار عن العديد من الجوانب الخاصة بهذا
الموضوع وقامت الدكتوره /شيماء بالرد عليهم وشرح كل ما يتعلق بهذا النوع من البكتيريا والتي
أصبحت منتشره بصوره كبيره في اآلونه األخيره ،وأكدت سيادتها على طرق الوقايه من الميكروب
وتالفي اإلصابه به وكذلك طرق العالج منه .

بالصور  ....فاعليات حفل تخريج الدفعه  61بكلية التربيه الرياضيه بنين
أبوقير

أقامت كلية التربية الرياضية بنين حفل تخريج الدفعه  ( 2018 / 61دفعة األستاذ /خليل فوزي
إبراهيم ) وذلك يوم األحد الموافق  7أكتوبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الشبابية بأبوقير والذى
أفتتحه األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر  -عميد الكلية بكلمته التي رحب فيها بكافة الساده
الحضور على رأسهم أوليا أمور الطالب وكذلك الساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه
واإلداريين بالكليه كما هنأ سيادته أبناءه طالب الدفعه  61لحصولهم على درجة البكالوريوس في التربيه
الرياضيه بجميع التخصصات  ،ثم ألقى األستاذ الدكتور /هشام صبحي  -وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب كلمته كما ألقى الطالب  /كريم رمضان رجب الطالب األول على الدفعه كلمته وكان ذلك بحضور
األستاذ الدكتور /مهاب أحمد عبدالرزاق  -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة واألستاذ الدكتور/
أسعد الكيكي  -وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ولفيف من الساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة والعاملين بالكلية .

وقام بتقديم فقرات الحفل الدكتور /عبدهللا محي – المدير التنفيذي لنادي العاملين بالكليه حيث بدأ
الحفل بالسالم الجمهوري تاله آيات من الذكر الحكيم ثم تم عرض فيلم تسجيلى للكلية وفيلم تذكارى
لطالب الدفعة تالهم الكلمات اإلفتتاحيه ثم تقديم حفل كورال غنائى متنوع وعرض بالتنوره وفى نهاية
الحفل تم تكريم األساتذة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين فوق ال 70سنة وبعض من الساده وكالء
الكليه السابقين والسيد اللواء  /رئيس حي منتزه ثان كما تم تكريم أوائل الطالب وتسليم الشهادات
للطالب ،وفي الختام تم أخذ صور تذكاريه عديده للطالب .

وحدة كشف بكلية التربية الرياضية بنين للمشاركة في حملة « 100مليون
صحة»

تحت شعار " 100مليون صحة" ..و طبقا ً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على
فيروس سى والكشف عن األمراض غير السارية.
يوجد بكلية التربية الرياضية بنين أبو قير أعتباراً من اليوم الثالثاء الموافق  2018/10/10وحدة كشف تابعة
لحملة ( 100مليون صحة) و توجد هذه الوحدة في مقر الحاسب اآللي بالكلية لمدة شهرين متتاليين من
الساعة العاشرة صباحا ً حتى الساعة الثانية ظهراً و تقوم هذه الوحدة بالكشف عن فيروس سي والكشف عن
األمراض غير السارية ( هي األمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة )

وجدير بالذكر أن الدولة سوف تقوم بتقديم العالج بالمجان لمن تثبت إصابته بفيروس سي ومتابعته حتى
الشفاء تما ًما.

 1350طالب يشاركون في إختراق الضاحية الذى نظمته كلية التربية
الرياضية بنين

نظمت كلية التربية الرياضية بنين  -أبوقير تحت رعاية األستاذ الدكتور /عصام الكردى  -رئيس جامعة
األسكندرية وأشراف األستاذ الدكتور /أحمد سعد الدين محمود عمر عميد الكلية أختراق الضاحية السنوى
تحت شعار  #من أجل مصر  ،حيث حضر سيادة العميد أختراق الضاحية و بصحبته السادة الوكالء و
بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد تم األنطالق يوم الجمعة الموافق  12أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة صباحا ً بطريق الكورنيش
وإنتهى المهرجان بعد تسليم الجوائز فى تمام الساعة الحادية عشر أمام مكتبة االسكندرية.

وصرح سيادة العميد أن عدد الطالب الذين شاركوا فى السباق 1350طالب من الكليات المختلفة لجامعة
االسكندرية وهم [كلية التربية الرياضية بنين  -كلية الهندسة  -كلية التربية  -كلية التجارة  -كلية التربية

الرياضية بنات  -كلية زراعة الشاطبى –زراعة سابا باشا -كلية حقوق -كلية آداب -كلية التمريض] و من
الهيئات الخاصة [الكلية البحرية  -األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا -كلية الخدمة األجتماعية-
نادى االتحاد السكندرى]

وأضاف سيادته أن هذه السباقات من األنشطة الرياضة التى ترفع من روح التعاون بين طالب
الجامعة والمجتمع السكندري.

إنطالق ندوة اإلسعافات األوليه بكلية التربيه الرياضيه بنين أبوقير

أقيمت يوم اإلثنين الموافق  15أكتوبر ندوه عن اإلسعافات األوليه وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور/
أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد الكليه وإشراف األستاذ الدكتور /مهاب أحمد عبدالرزاق – وكيل
الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه .

وألقى الندوه المدرب /أحمد جوده -مدرب اإلسعافات األوليه  ،وقد قام سيادته بشرح كل ما يتعلق
باإلسعافات األوليه من حيث تعريفها وكيفية التصرف في بعض المواقف لحين وصول المساعده الطبيه
وسيارة اإلسعاف كما أوضح سيادته ما يخص إصابات المالعب لتحقيق اإلستفاده القصوى للطالب
الحاضرين .

وقد حضر عدد كبير من الطالب وقاموا بطرح العديد من األسئله حول هذا الموضوع وقام المدرب
بالرد عليها وشرح كل ما يتعلق بكيفية إسعاف المصاب سواء كان في حادث أو في إصابات المالعب
وكيفية تالفي حدوث خطر للمسعف نفسه حيث أكد سيادته على ضرورة إجراء ثالث أشياء وهي :
أوال :أن يؤمن المسعف المكان ويؤمن نفسه من أي خطر يمكن حدوثه .
ثانيا :أن يفحص الشخص المصاب لكي يتمكن من تحديد نوع اإلصابه ومدى وعي المصاب من عدمه .
ثالثا :أن يطلب مساعدة اإلسعاف وإبالغهم بعدد المصابين ونوع اإلصابات وموقع الحادث .

زيارة رئيس اإلتحاد المصري لكرة السله لكلية التربيه الرياضيه بأبوقير

تفقد األستاذ الدكتور /مجدي أبوفريخه -رئيس اإلتحاد المصري لكرة السله أثناء زيارته للكليه برفقة
األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر -عميد الكليه واألستاذ الدكتور /أسعد الكيكي – وكيل الكليه
للدراسات العليا والبحوث صالة األلعاب بكلية التربيه الرياضيه بأبوقير بعد تجديدها إلستضافة الدوره
المجمعه للدوري المرتبط لكرة السله رجال في الفتره من  26-24أكتوبر  2018لفرق المجموعه الثالثه
والتي تضم فرق (الزمالك – الجيش – الشمس – الترام).

وأشاد سيادته أن ال صاله تعتبر إضافه جديده لصاالت مدينة اإلسكندريه وسوف يعتمد عليها اإلتحاد
المصري لكرة السله خالل الفتره القادمه في إقامة الدورات والمعسكرات للمنتخبات القوميه وبذلك تدخل
صالة كلية التربيه الرياضيه بأبوقير ضمن منظومة العمل باإلتحاد المصري لكرة السله.

منح الدكتور  /محمد محمد القط درجة أستاذ مساعد "بالتربيه الرياضية بنين"

تتقدم أسرة كلي ة التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد الكليه
بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /محمد محمد على مرسى القط  -المدرس بقسم تدريب التمرينات والجمباز
لمنح سيادته درجة أستاذ مساعد بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته المنعقدة
بتاريخ  ،2018/8/30متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /محمد حسن درجة أستاذ "بالتربيه الرياضية بنين"

تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد الكليه
بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /محمد حسن محمد على – األستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات المائية
لمنح سيادته درجة أستاذ بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ
 ،2018/8/30متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /سعيد غنيمى درجة أستاذ مساعد "بالتربيه الرياضية بنين"

تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد الكليه
بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /سعيد محمد غنيمي محمد  -المدرس بقسم تدريب التمرينات والجمباز لمنح
سيادته درجة أستاذ مساعد بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ
 ،2018/8/30متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /معتز محمد الطاهر درجة أستاذ مساعد "بالتربيه الرياضية بنين"

تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد الكليه
بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /معتز محمد الطاهر  -المدرس بقسم أصول التربية الرياضية لمنح سيادته
درجة أستاذ مساعد بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ
 ،2018/9/25متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /أحمد عوض عشيبة درجة أستاذ مساعد "بالتربيه الرياضية بنين"

تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد
الكليه بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /أحمد عوض عشيبة  -المدرس بقسم أصول التربية الرياضية
لمنح سيادته درجة أستاذ مساعد بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته
المنعقدة بتاريخ  ،2018/9/25متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /محمد أشرف درجة أستاذ "بالتربيه الرياضية بنين"
تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد
الكليه بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /محمد أشرف محمد كامل – األستاذ المساعد بقسم تدريب
األلعاب الرياضيه لمنح سيادته درجة أستاذ بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة اإلسكندرية
بجلسته المنعقدة بتاريخ  ،2018/9/25متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /أحمد عيد درجة مدرس "بالتربيه الرياضية بنين"
تتقدم أسرة كلية التربيه الرياضيه بنين برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر – عميد
الكليه بخالص التهنئه إلى السيد الدكتور /أحمد عيد يوسف قطب – المدرس المساعد بقسم تدريب
المنازالت والرياضات الفرديه لمنح سيادته درجة مدرس بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة
اإلسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ  ،2018/9/25متمنيين لسيادته دوام التقدم واالزدهار.

المناقشات

مناقشة رسالة الماجستير للباحث  /معتصم الزقزوق "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /معتصم عبدالرؤوف فارس
الزقزوق  -المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :برنامج لياقه قواميه بإستخدام
تدريبات التنفس وتأثيره على إستدارة أعلى الظهر "

وذلك يوم اإلثنين الموافق  1أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الماجستير للباحث  /أحمد دوير "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بن ين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /أحمد محمد عبدالحميد
دوير  -المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :تحديد الكفايات المهنيه ألخصائي
التأهيل البدني والرياضي لذوي اإلحتياجات الخاصه فئة المعاقين ذهنياً "

وذلك يوم اإلثنين الموافق  1أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه  /أميره القماش "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه /أميره فاروق سليمان
عبدالجواد القماش  -المقيده بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديه وعنوانها " :تأثير تطوير
اإلتزان الديناميكي على فاعلية أداء بعض مهارات الرمي على قدم واحده لالعبي الجودو"

و ذلك يوم الخميس الموافق  4أكتوبر في تمام الساعه الثانية ظهراً .

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه  /شيماء السيد "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه /شيماء السيد محمد
عبدالهادي  -المقيده بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها " :تقنين األحمال التدريبيه الموجهه
لدرجات األنيميا وتأثيرها على بعض المهارات لناشئات الكره الطائره "

وذلك يوم األحد الموافق  7أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث  /ياسر مراد "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث /ياسر أحمد محمد مراد -
المقيد بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها " :تأثير تدريبات مركبات التحمل لبعض األداءات
الوظيفيه والفنيه لحكام كرة القدم بدولة الكويت "

و ذلك يوم اإلثنين الموافق  8أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه  /هدى الصيفي "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه /هدى محمد بيومي الصيفي
 المقيد بقسم الت مرينات والجمباز وعنوانها " :تأثير التدريبات النوعيه على مستوى األداء المهاريلجملة الجمباز األرضي في المرحله اإلبتدائيه بنات بدولة الكويت ".

و ذلك يوم الثالثاء الموافق  9أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /عبدالرحمن حمدي  ...يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه
الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث  /عبدالرحمن حمدي
عبدالحليم عبدهللا  -المقيد بقسم تدريب الرياضات المائيه وعنوانها " :تأثير إستخدام قناع تدريب
محاكاة المرتفعات على مستوى أداء كل من السرعه وتحمل السرعه والتحمل العام للسباحين الناشئين
مرحلة  17 -15سنه "

وذلك يوم األربعاء الموافق  10أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث  /أحمد الشمري "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث /أحمد صبيح ديوان الشمري
 المقيد بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها " :تأثير التدريبات الفنيه اإلجباريه على بعض األداءاتالمهاريه والخططيه لناشئ كرة القدم بدولة الكويت "

وذلك يوم الخميس الموافق  11أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /السيد الدسوقي  ...يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث  /السيد بسيوني يوسف
الدسوقي  -المقيد بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها " :تأثير إستخدام العمل الطرفي األحادي
والثنائي على بعض متغيرات القوه واألداء المهاري لناشئ كرة القدم "
وذلك يوم اإلثنين الموافق  15أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث  /منعم جمعه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث /منعم فاروق جمعه  -المقيد
بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديه وعنوانها " :تأثير إستخدام بعض المواقف الخططيه على
فاعلية النشاط الخططي لالعبي المالكمه "
وذلك يوم السبت الموافق  20أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحثه  /آيه عبدالكريم تناقش رسالة الماجستير "بالتربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحثه  /آيه محمد عبدالسالم
عبدالكريم  -المقيده بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :دراسة إصابات الطرف
العلوي لالعبي بعض األنشطه الرياضيه على الكراسي المتحركه "

و ذلك يوم اإلثنين الموافق  22أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الماجستير للباحث  /محمد حمدي "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /محمد حمدي عبد الحميد
أحمد  -المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :المهارات الدفاعيه وعالقتها
باإلصابات الرياضيه لالعبي خط الدفاع في كرة القدم "

وذلك يوم الثالثاء الموافق  23أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /أحمد الصاوي ...يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث  /أحمد سمير محمد الصاوي
المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :دراسه تحليليه لإلصابات الرياضيهللناشئين طوال القامه تحت  14سنه في ضوء تعديل الئحة اإلتحاد المصري لكرة السله"

وذلك يوم األربعاء الموافق  24أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث  /حسن طوالن "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث /حسن محمود محمود
طوالن -المقيد بقسم التمرينات والجمباز وعنوانها " :فاعلية التمرينات باألدوات لتحسين القدرات
التوافقيه ومستوى األداء الفني في الجمباز لبعض تالميذ المرحله اإلبتدائيه "

وذلك يوم الخميس الموافق  25أكتوبر 2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /أحمد العقده  ...يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث  /أحمد حمدي عبدالمطلب
العقده  -المقيد بقسم الرياضه المدرسيه وعنوانها " :برنامج للتنميه المهنيه وتأثيره على الكفايات
المعرفيه للمعلمين القائمين بتدريس التربيه الرياضيه من غير المتخصصين بالمرحله اإلبتدائيه "

وذلك يوم األحد الموافق  28أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /تامر أبوالدهب  ...يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه
بنين"

تمتتت بكليتتة التربيتتة الرياضتتية بنتتين مناقشتتة رستتالة الماجستتتير الخاصتتة بالباحتتث  /تتتامر حمتتدي حستتن
أبوالدهب  -المقيد بقسم العلوم الحيويه والصتحيه الرياضتيه وعنوانهتا " :برنتامج تثقيفتي صتحي للوقايته
من اإلصابه بالتهاب الوتر الرضفي للناشئين في األنشطه الرياضيه "

وذلك يوم األربعاء الموافق  31أكتوبر  2018الساعة الحادية عشر صباحا ً.

