نشــرة متخصصه شــهر أغسطس 1029
لمسة وفاء وتقدٌر تقدمها كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن لألستاذ الدكتور المغفور
له بإذن هللا /على حسٌن القصعى

فٌّ ٝغخ ٚفبء ِٓ وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕٚ ٓ١دشطب ِٓ اٌىٍ١خ عٍ ٟرخٍ١ذ روش ٞاألعبرزح األجالء
اٌز ٓ٠أعّٛٙا ف ٟإصشاء اٌعٍّ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ٔع١ذ عٍ ٝع١بدرىُ دٛاس لبَ ثٗ االعزبر اٌذوزٛس /عٍ ٝدغٓ١
اٌمظعِ ٝع ِٛلع اٌىٍ١خ ف ٝشٙش فجشا٠ش  8102د١ش أْ اٌذوزٛس عٍ ٝاٌمظع ٝوبْ أعزبر ثمغُ رذس٠ت
ِغبثمبد اٌّ١ذاْ ٚاٌّضّبس  ٚرمٍذ ِٕظت سئ١ظ ِجٍظ راد اٌمغُ صُ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌٍذساعبد اٌعٍ١ب
ٚاٌجذٛس ٔٚمذَ ٘زا اٌذٛاس رمذ٠شاً ِٕب ٚإعزضاصاً د١ش رٛف ٝأعزبرٔب ف َٛ٠ ٝاٌجّعخ اٌّٛافك ٛ١ٌٛ٠ 03
اٌّبضٚ 8103 ٝوبْ اٌذٛاس وّب :ٍٝ٠

ٌٚذ اٌذوزٛس/عٍٚ 0398/8/03 َٛ٠ ٟرخشط ف ٟاٌّعٙذ اٌعبٌٌٍ ٟزشث ٗ١اٌش٠بض ٗ١ثبٌمب٘شٖ عبَ ;;03
ٚعًّ ثبٌىٍِٕ ٗ١ز عبَ <;ٚ 03وبٔذ اٌىٍ ٗ١ف ٟرٌه اٌذِ ٓ١عٙذ عبٌٌٍ ٟزشث ٗ١اٌش٠بض٠ ٗ١ضُ داخٍٗ جضء
خبص ثبٌّعٙذ اإلثزذائٚ ٟرٌه ف ٟعٙذ اٌعّ١ذ أ.دِ /ظطف ٝوبًِ اٌجبجٛس. ٞ

ٚثئجشاء ٌمبء ِع اٌغ١ذ أ.د /عٍ ٟاٌمظع ٟطشح " وٕب ٔعًّ ثّب ِ٘ ٛزبح ٌذٕ٠ب ِٓ إِىبٔ١بد ٚسغُ ٘زا
أٔزجٕب إٔزبط غ١ش عبدٚ ٞثعذ ِشٚس عبَ أ ٚعبِ ِٓ ٓ١عٍّ ٟثبٌىٍ ٗ١لّٕب ثعًّ إجشاءاد إلِذاد اٌّىبْ
ثأعشٖ إللبِخ اٌطالة ٚرُ ف ٟرٍه اٌفزشٖ رط٠ٛش اٌىٍِ ِٓ ٗ١ىبْ غ١ش ِؤً٘ ٌ١ظ ثٗ إِىبٔ١بد إٌِ ٝىبْ
ِ
ِؤً٘ ِٚجٙض ٌٍذساعٗ ( ِٓ جّٕ١بصِ – َٛ٠العت  -إلبِٗ ٌٍطٍجٗ) ٚف ٟعبَ  03<0ر٘جذ إٌ ٝأٌّبٔ١ب
اٌششلٌٍ ٗ١ذظٛي عٍِٕ ٝذٗ صُ عذد عبَ  ٌُٚ 03<:أجذ إعِّٛ ٟجٛدا ضّٓ أعضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ٚرُ عًّ إعالْ ٌ ٟدز ٝأرّىٓ ِٓ اٌعٛدٖ إٌِٛ ٝلع ٟثبٌىٍ. ٗ١
رشوذ اٌىٍ ٗ١عبَ ;<ٚ 03رُ رىٍ١ف ٟف ٟاٌط١شاْ دز ٝعبَ ٚ 03<1عذد ِشٖ أخشٌٍ ٜىٍٚ ٗ١ثعذ٘ب
شبسوذ ف ٟاٌذٚسٖ األٌّٚج ٗ١عبَ  0318وّذسة ِظش صُ عبفشد إٌ ٝاٌٍّّىٗ اٌعشث ٗ١اٌغعٛدٌ ٗ٠زذس٠ت
اٌذشط اٌٛطٌّٕ ٟذح صالس عٕٛاد صُ عبفشد إٌ ٝأٌّبٔ١ب ٌّشافمخ صٚجزٚ ٟثعذ عٛدر ٟإٌِ ٝظش دظٍذ
عٍ ٝدسجخ اٌذوزٛساٖ عبَ  ،0313صُ عبفشد إٌ ٝاٌغعٛدِ ٗ٠شٖ أخشٌّ ٜذح صالس عٕٛاد ٚثعذ٘ب رٛجٙذ
إٌ ٝعٍطٕخ عّبْ ِع اإلرذبد اٌذ ٌٟٚألٌعبة اٌم ٜٛوّذبضش ٚرٌه ٌّذح شٙش رمش٠جبً صُ عذٔب إٌ ٝأسع
اٌٛطٓ ٚ ،رعزجش ٘زٖ اٌفزشٖ اٌز ٟوٕب ٔذبسة فٙ١ب دز ٝرمف اٌىٍ ٗ١عٍ ٝأسجٍٙب ٔٚذٌٙٛب ِٓ أسع طذشاء
إٌِ ٝالعت ٚإٌ ٝوٍ١خ ٔفزخش ثٙب".

 ٚجذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌذوزٛس /عٍ ٟلذ لبَ ثبإلششاف اٌعٍّ ٝعٍ ٝاٌعذ٠ذ ِٓ سعبئً اٌّبجغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ
ثجبِعخ اإلعىٕذس٠خ  .وّب لبَ ثبٌّٕبلشخ  ٚاٌذىُ ٌٍشعبئً اٌعٍّ١خ ٌّشدٍز ٝاٌّبجغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ثىٍ١خ
اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ جبِعخ اإلعىٕذس٠خ .
ٌٗ اٌىض١ش ِٓ األثذبس اٌعٍّ١خ إٌّشٛسح ٌٍزشل١خ ٌذسجخ أعزبر ِغبعذ  ٚأ٠ضب ً األثذبس اٌعٍّ١خ إٌّشٛسح
ٌٍزشل١خ ٌذسجخ أعزبر.
ٚجذ٠ش ثبٌزوش أْ أعُ اٌذوزٛس عٍ ٝاٌمظع٠ ٝطٍك عٍٍِ ٝعت رشربْ خبص ثبٌّ١ذاْ  ٚاٌّضّبس داخً
اٌىٍ١خ ِ ٚغبدزٗ  08أٌف ِزش ٠ٚشًّ ٍِعت ٔجٍ١خ  ٚدفشرٚ ٝصت ِٚمبطع سِٝ

تهنئـــة
تهنئة لألستاذ الدكتور /هشام جابر بمناسبة صدور قرار جمهورى بتجدٌد تعٌٌن
سٌادته لفترة ثانٌة

رمذِذ أعشح وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕ ٓ١ثشئبعخ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ ععذ اٌذِ ٓ٠ذّٛد عّش – عّ١ذ
اٌىٍ١خ ثخبٌض اٌزٕٙئخ إٌ ٝاألعزبر اٌذوزٛس ٘/شبَ جبثش –ٔبئت سئ١ظ جبِعخ اإلعىٕذس٠خ ٌشئ ْٛاٌزعٍُ١
ٚاٌطالة  ،ثّٕبعجخ طذٚس لشاس جّٛٙس ٜثزجذ٠ذ رع ٓ١١ع١بدرٗ ٌفزشح صبٔ١خ ِ ،ع خبٌض اٌزّٕ١بد ٌٗ
ثذٚاَ اٌشل ٚ ٝاٌزٛف١ك  ٚاٌغذاد.

تهنئة لألستاذ الدكتور /صالح عسران لتكلٌف سٌادته بتسٌٌر أعمال جامعة
مطروح

رمذِذ أعشح وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕ ٓ١ثشئبعخ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ ععذ اٌذِ ٓ٠ذّٛد عّش – عّ١ذ
اٌىٍ١خ ثخبٌض اٌزٕٙئخ إٌ ٝاألعزبر اٌذوزٛس /طالح عغشاْ –ٔبئت سئ١ظ جبِعخ ِطشٚح ٌشئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١
اٌطالة  ،ثّٕبعجخ رىٍ١ف ع١بدرٗ ثزغ١١ش أعّبي جبِعخ ِطشٚح ِ ،ع خبٌض اٌزّٕ١بد ٌٗ ثذٚاَ اٌشلٚ ٝ
اٌزٛف١ك  ٚاٌغذاد.

بالصور  ...المقابلة الشخصٌة لطالب الفرقة الرابعة الختٌار التخصصات

رّذ  َٛ٠اٌغجذ اٌّٛافك  9أغغطظ اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ ٌطالة اٌفشلخ اٌشاثعخ (الئذخ جذ٠ذح) ثىٍ١خ
اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٌٍٕ ٓ١عبَ اٌجبِع 8181-8103 ٝألخز١بس ِب ٕ٠بعج ِٓ ُٙاٌزخظظبد( :اإلداسح
اٌش٠بض١خ -اٌزذس٠ت اٌش٠بض )ٝد١ش ثذأد اٌّمبثالد ثذءاً ِٓ اٌغبعخ اٌزبععخ طجبدب ً .

ٚلذ أٚضخ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ ععذ اٌذِ ٓ٠ذّٛد عّش -عّ١ذ اٌىٍ١خ أْ أخز١بس اٌطبٌت ٌٍزخظض ٠ىْٛ
عٍ ٝأعبط اٌزفٛق اٌذساعٌٍ ٝطبٌت فِ ٝجبي اٌزخظض ِٚذ ٜطّٛدٗ ِٚب ٠ذممٗ ف٘ ٝزا اٌّجبي ٚرىْٛ
أ٠ٌٛٚخ اٌمجٛي ٌّٓ ٠جزبص اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ.

إستالم شهادة إعتماد الجودة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن

أعزٍّذ وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕ ٓ١شٙبدح إعزّبد ِٓ اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ جٛدح اٌزعٍٚ ُ١اإلعزّبد
رشٙذ ثأْ وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕ ٓ١لذ أعزٛفذ اٌّعب١٠ش اٌم١ِٛخ اٌم١بع١خ.
ٚلذ رُ أعزّبد٘ب ثمشاس ِجٍظ إداسح اٌ١ٙئخ سلُ  030ثزبس٠خ ;ٚ 8103/1/0رغش٘ ٜزٖ اٌشٙبدح ٌّذح
خّظ عٕٛاد.

زٌارة سفٌرة الصٌن بمصر للمعسكر الدولى المصرى الصٌنى األول بكلٌة
التربٌة الرٌاضٌة بنٌن

أعزمجٍذ وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕ ٓ١ثشئبعخ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ ععذ اٌذ ٓ٠عّش – عّ١ذ اٌىٍ١خ َٛ٠
اٌغجذ اٌّٛافك 01أغغطظ اٌجبس ٜعف١شح اٌظ ٓ١ثّظش ٚاٌز ٝلبِذ ثض٠بسح اٌّعغىش اٌذ ٌٝٚاٌّظشٜ
اٌظ ٕٝ١األٚي ثىٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ثٕٚ ٓ١اٌزٔ ٜظّزٗ وٍ١خ ا٢داة ثبٌزعبِ ْٚع جبِعخ شٕغٙبٜ
اٌظ١ٕ١خ٠ٚ ،شبسن ف ٗ١دٛاٌ 81 ٝطبٌت ٚطبٌجٗ ِظش 81ٚ ٜطبٌت ٚطبٌجٗ ط ،ٕٝ١ثٙذف رعش٠ف اٌشجبة
ثبٌضمبفزٚ ٓ١اٌٍغز ٓ١اٌّظش٠خ ٚاٌظ١ٕ١خٚ ،رجبدي ٚرعض٠ض اٌزٛاطً ث ِٓ ُٕٙ١خالي رجبدي اٌخجشاد.

د١ش لبثٍذ ع١بدح اٌغف١شح اٌٛفذ اٌظٚ ٕٝ١رفمذد اٌفٕذق اٌّم ُ١فٚ ٗ١أعشثذ ع١بدرٙب عٓ ععبدرٙب ثذفبسح
اٌّمبثٍخ ٚأشبدد ثجٛدح اٌّىبْ اٌّم ُ١ف ٗ١اٌٛفذ.

ٚلذ دضش ٘زٖ اٌض٠بسح األعزبر اٌذوزٛسح /غبدح ِٛع -ٝعّ١ذ وٍ١خ اٱلداةٚ ،األعزبر اٌذوزٛس /فزذِ ٝذّذ
أث ٛع١بٔخ ٔ -بئت سئ١ظ جبِعخ اإلعىٕذس٠خ عبثمب ً  ٚاألعزبر اٌّزفشغ ثمغُ اٌجغشاف١ب ثىٍ١خ ا٢داة ،
ٚاألعزبر اٌذوزٛس /عبِخ األٔظبسٚ -ٞو ً١وٍ١خ ا٢داة ٌشئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالةٚ ،اٌذوزٛسح /عٙبَ اٌمبسح
اٌّششف عٍ ٝلغُ اٌٍغخ اٌظ١ٕ١خ ٚآداثٙب ثىٍ١خ ا٢داة.

إٌّبلشبد

الباحث  /عادل عطٌه ٌ ...ناقش رسالة الدكتوراه "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /عادل محمد محمد حسٌن
عطٌه  -المقٌد بقسم أصول التربٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :تأثٌر إستراتٌجٌات التفكٌر على تعزٌز
دافعٌة المشاركه وأداء بعض المهارات الحركٌه لدي ناشئ الكره الطائره "

وذلك ٌوم السبت الموافق  3أغسطس  1029الساعه الحادٌة عشر صباحا.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث  /أمٌر سعد سعد حسن "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه
بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث /أمٌر سعد سعد حسن -
المقٌد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح وعنوانها " :تطوٌر اآلداء التسوٌقى لألندٌة الرٌاضٌة
المصرٌة فى ضوء مبادىء إدارة الجودة الشاملة "

وذلك ٌوم السبت الموافق  21أغسطس  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /محمد الغمرى عفٌفى "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه
بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /محمد الغمرى عفٌفى -
المقٌد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح وعنوانها " :برنامج تروٌحى لتنمٌة مهارات التفكٌر اإلٌجابى
لطالب اإلسكان الداخلى باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحرى "

وذلك ٌوم السبت الموافق  21أغسطس  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /محمد مرداش"بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /محمد عاطف محمود
مرداش  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :المحددات البدنٌه والفسٌولوجٌه
وعالقتها باإلصابات الرٌاضٌه الشائعه لالعبً المستوٌات العلٌا لكرة السله "

وذلك ٌوم الخمٌس الموافق  11أغسطس  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا.

