نشــرة متخصصه شــهر إبريل 2019
الطالب /أكرم عالء محمد عبد الكريم دغش  ...شخصية شهر أبريل 2019

أستكماالً للتقليد الذى اتبعته كلية التربية الرياضية بنين بإلقاء الضوء على شخصية متميزة شهرياً فقد تم
أختيار الطالب أكرم عالء محمد عبد الكريم دغش الطالب بالفرقة الرابعة بالكلية وذلك لتفوقه الرياضى و
الدراسى بجانب خلقة المشهود له من زمالئه و ترشيح قسم رعاية الشباب له لتفوقه ،أن يكون هو
الشخصية المتميزة لشهر ابريل 2019
وب إجراء حوار مع الطالب أكرم قال :اسمى أكرم عالء محمد عبد الكريم دغش طالب بالفرقة الرابعة
تخصص تدريب رياضى لعبة كرة يد مواليد األسكندرية بتاريخ  1997/10/6حصلت فى الثانوية العامة
على مجموع  %85.5وأنا العب كرة يد وأعشق الرياضة وتقدمت لأللتحاق بالكليات العسكرية ولم يحدث
توفيق من هللا وأنا أعلم إن كلية التربية الرياضية بنين كلية مجاالتها واسعة وكلية بها ألتزام وأنضباط
مثلها مثل الكليات العسكرية وعرفت إن فيها ألعاب كتيرة.

فى الفرقة األولى كنت الخامس على الكلية بتقدير جيد جداً وفى الفرقة الثانية كان تقديرى الثالث عشر
وفى الفرقة الثالثة حصلت على تقدير أمتياز و كان ترتيبى الثامن على الدفعة و أنا اآلن فى الفرقة الرابعة
وسوف اجتهد حتى أحصل على تقدير أعلى وهللا الموفق.

أما على الجانب الرياضى حصلت على أول جامعات فى لعبة كرة اليد فى سنة ،2016ثم  ،2017ثم
2018وكنت ألعب تبع منتخب الكلية لكرة اليد الذى يشكل عدد كبير منه منتخب الجامعة ،حيث حصلنا على
أول قطاعات وأول جامعات والعبنا أيضا ً الفرق العسكرية مثل الكلية البحرية.
قبل ألتحاقى بالكلية لعبت لمدة ست سنوات فى فريق البنك األهلى وقبلها كنت ألعب تبع نادى بمنطقة سابا
باشا لمدة أربع سنوات واآلن أنا مدرب بنادى الجياد

الحمد هلل أنا ملتزم فى مواعيد حضورى للكلية وحضور المحاضرات ومثلى األعلى دكاترة تخصص كرة
اليد بالكلية مثل الدكتور ياسر دبور والدكتور أشرف كامل ناس محترمة جدا مثلهم مثل باقى األساتذة
بالكلية.
طبعا ً بعد تخرجى من الكلية أطمع أن أمارس حياتى العملية فى مجال كرة اليد وأحقق بطوالت بجانب
الدراسات العليا ماجستير ثم دكتوراه.

فاعليات مؤتمر قسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين

تحت رعاية األستاذ الدكتور /أحمد سعد الدين محمود عمر – عميد كلية التربية الرياضية بنين تم فى يوم السبت
الموافق  30مارس بحضور األستاذ الدكتور /أسعد الكيكى -وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث واألستاذ
الدكتور /هشام صبحى -وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

عقد المؤتمر العلمى السنوى لقسم أصول التربية الرياضية تحت عنوان:

"تعديل مسار برامج و مقررات القسم وفق معايير الجودة والمستحدثات التكنولوجية"
والذى حضره رئيس القسم وأعضاءه وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بمبنى اإلدارة
بالدور الثالث.

فاعليات مؤتمر قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين

تحت رعاية األستاذ الدكتور /أحمد سعد الدين محمود عمر – عميد كلية التربية الرياضية بنين تم فى يوم
السبت الموافق  30مارس بحضور األستاذ الدكتور /أسعد الكيكى -وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
واألستاذ الدكتور /هشام صبحى -وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب عقد المؤتمر العلمى السنوى لقسم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية

و الذى من ضمن فاعلياته ندوة بعنوان "العلوم الطبيعية وتطور طرق الجراحة وتأهيل اإلصابات " والتى
يلقيها األستاذ الدكتور/محمد كمال أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدنى بالكلية

وقد حضر رئيس القسم وأعضاءه هذا المؤتمر وذلك فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً بقاعة
عصمت عبد المقصود.

بالصور..فاعليات اإلحتفال بعيد األم وتكريم األمهات المثاليات "بكلية التربية
الرياضية بنين"

أقام نادي العاملين بكلية التربية الرياضية بنين يوم اإلثنين الموافق 1إبريل  2018حفالً تكريمياً بمناسبة عيد
األم لألمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والموظفين تحت رعاية االستاذ الدكتور/أحمد سعدالدين محمود
عمر -عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة النادي وحضور االستاذ الدكتور /هشام صبحي -وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب واالستاذ الدكتور/مهاب عبدالرزاق -وكيل الكلية لشئون البيئة والسيد أ.د /عبدهللا محمد محيي
 -المدير التنفيذي لنادي العاملين بالكليه والساده أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقد حضر لفيف من الساده أعضاء هيئة التدريس والسادة الموظفين حيث تم تكريم عدد ( )8من الساده أعضاء
هيئة التدريس والعاملين بالكليه وتوزيع الهدايا عليهم وهم :

أ.د /جنات محمد درويش ،ا.د  /ميرفت خفاجه ،ا.د  /ناهد الصباغ ،أ.د /ناديه الحامولي (من أعضاء هيئة
التدريس)
والسيدة  /نجوى جبر ،السيدة/صفيه الشهالي ،السيدة  /صباح فؤاد (من الموظفين)
والسيده /ميرفت علي (من العمال)

وألقى األستاذ الدكتور/عميد الكليه كلمة تطرق فيها الى رحلة األم الشاقة مع أبنائها والى مسؤولية الفرد تجاه
األم كما شكر الساده الحضور لتواجدهم .

بالصور  ...فعاليات اإلحتفال بيوم اليتيم

نظمت كلية التربيه الرياضيه – أبوقير – جامعة اإلسكندريه تحت رعاية األستاذ الدكتور /أحمد سعد الدين
محمود عمر – عميد الكليه  ،وإشراف األستاذ الدكتور /مهاب عبدالرزاق أحمد – وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئه  ،والساده العاملين بقسم رعاية الشباب بالكليه باإلشتراك مع جمعية حياتي الخيريه لرعاية األيتام
حفل يوم اليتيم والذي أقيم يوم اإلثنين  8إبريل  2019على أرض مالعب الكليه بمشاركة حوالي  200طفل يتيم
من البنين والبنات ومن مراحل سنيه متعدده تتراوح بين  3إلى  12سنه وكذلك من األطفال األيتام ذوي اإلحتياجات
الخاصه  ،وقد شارك في تنظيم الحفل عدد كبير من المتطوعين من طالب الكليه والعاملين بها .

وقد إستقبل سيادة عميد الكليه عدد من الشخصيات الفاعله في مجال العمل التطوعي والخيري وعدد من
سفراء العمل الخيري والنوايا الحسنه ومنهم  :السيد  /رضا متولي الرفاعي – مدير مديرية التضامن
االجتماعي ،السيد /سمير المتبولي – رئيس اإلتحاد اإلقليمي للجمعيات  ،والسيد /طارق جمال الدين – مدير
عام إدارة التنميه بالتضامن اإلجتماعي لحضور فعاليات الحفل.

وقد تم تقديم العديد من الفقرات الفنيه والمسليه لألطفال منها (أغاني األطفال – البلياتشو – مالهي
صغيره – الرسم على الوجه)  ،وأختتم الحفل بتقديم الهدايا الرمزيه لألطفال وإلتقاط الصور التذكاريه مما
أدخل البهجه على قلوبهم الصغيره .

إنطالق ندوة " قراءة فى التعديالت الدستورية" بكلية التربية الرياضية بنين

أقيمت باألمس الثالثاء الموافق  2019/4/9ندوة تحت عنوان "قراءة فى التعديالت الدستورية" كلية التربية
الرياضية بنين -جامعة األسكندرية وحاضر فيها الدكتورة /ميادة عبد القادر -المدرس بقسم القانون العام بكلية
الحقوق وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف بقاعة المؤتمرات بمبنى اإلدارة بالكلية .وقد أوضحت سيادتها
التعديالت الدستوريه القترحه وهي كالتالي:
التعديالت المقترحه على دستور 2014
أوال فيما يخص السلطه التشريعيه :
•
•
•
•

تخصيص ماال يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأه .
إلغاء التمثيل المتكافئ للناخبين .
اإللتزام الدستوري بتمثيل العمال والفالحين وتمثيل األقباط والمصريين المقيمين بالخارج وذوي اإلعاقه تمثيال
مالئماً.
إنشاء مجلس الشيوخ لدراسة وإقتراح مايراه كفيال بالحفاظ على مبادئ ثورتي  25يناير –  30يونيه دعم
الوحده الوطنيه ....
ويشترط في أعضائه الحصول على مؤهل عالي وأال يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنه
ميالديه.
ثانيا :فيما يخص السلطه التنفيذيه
• جواز تعيين نائب لرئيس الجمهوريه يحل محله عند قيام مانع مؤقت.
• مد فترة رئاسة الجمهوريه إلى ست سنوات بدال من أربع سنوات  ،وال يجوز أن يتولى الرئاسه ألكثر من
مدتين رئاسيتين متتاليتين .
• ماده إنتقاليه خاصه برئيس الجمهوريه الحالي بجواز إعادة ترشيحه وفقا لنص الماده  140فقره واحد
عقب إنتهاء مدته الحاليه .
• المواد المتعلقه بالقوات المسلحه  ،إضافة تعديالت مؤداها .

• إلتزام القوات المسلحه بصون الدستور والديمقراطيه والحفاظ على أمن الدوله ،والمقومات األساسيه
للمجتمع ومدنية الدوله.
• تعيين وزير الدفاع بموافقة القوات المسلحه .
جـ  -عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إال في الجرائم التي تمثل اعتداء على
المنشآت العسكريه أو معسكراتها "....
ثالثا :المحور الثالث يتعلق بالسلطه القضائيه
• تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائيه من قبل رئيس الجمهوريه من بين خمسه ترشحهم مجالسهم العليا
من بين أقدم سبعه من نوابهم لمدة أربع سنوات ولفتره واحده طوال مدة عمله .
• إنشاء مجلس أعلى مشترك للجهات والهيئات القضائيه يرأسه رئيس الجمهوريه وعند غيابه يحل محله
وزير العدل للنظر في شئون تعيين وترقية وندب أعضاء الجهات والهيئات .
• تعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام من بين ثالثه يرشحهم مجلس القضاء األعلى من بين نواب النقض
ورؤساء محاكم اإلستئناف والنواب العام المساعدين.
مجلس الدوله
• إلغاء إستئثار مجلس الدوله باإلفتاء في المسائل القانونيه للجهات التي يحددها القانون.
• إلغاء مراجعة العقود وصياغتها.
• مراجعة وصياغة مجلس الدوله لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعيه التي تحال إليها.
• المحكمه الدستوريه العليا
تعيين رئيس المحكمه الدستوريه العليا من قبل رئيس الجمهوريه من بين أقدم خمسة نواب ،ويعين رئيس
الجمهوريه نائب رئيس المحكمه من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعيه العامه للمحكمه ويرشح اآلخر رئيس
المحكمه.
ويعين رئيس الجمهوريه رئيس هيئة المفوضين بناء على ترشيح رئيس المحكمه وبعد أخذ رأي الجمعيه
العامه للمحكمه.

بطولة الجامعات والمعاهد المصريه ( دورة الشهيد الرفاعي ال  ) 46للجودو تقام
بكلية التربيه الرياضيه بنين – أبوقير

إستضافت كلية التربيه الرياضيه بنين – جامعة اإلسكندريه بطولة الجامعات والمعاهد المصريه (دورة
الشهيد الرفاعي ال  )46للجودو للعام الجامعي  2019/2018لمدة يومين  9 ، 8إبريل الجاري بصالة
األلعاب الرياضيه بالكليه وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور /خالد عبدالغفار – وزير التعليم العالي ورئيس
اإلتحاذ الرياضي المصري للجامعات  ،األستاذ الدكتور /أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضه  ،األستاذ
الدكتور /محمد صبحي – نائب رئيس اإلتحاد الرياضي المصري للجامعات  ،األستاذ الدكتور /عصام الكردي
– رئيس جامعة اإلسكندريه  ،األستاذ الدكتور/هشام جابر – نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب ،
واألستاذ الدكتور /هشام الجيوشي – سكرتير عام اإلتحاد الرياضي المصري للجامعات  ،وقد شارك عدد
 22جامعه مصريه في هذه البطوله هذا وقد حققت جامعة اإلسكندريه المركز االول (طلبة) ،والمركز االول
(طالبات) ،كما إستضاف فندق الكليه وفود الجامعات المشاركه وأشاد الساده المشاركين في البطوله
بالمجهودات المبذوله إلخراج البطوله على أكمل وجه وحسن إستضافة الكليه للساده الحضور.

إستمرار فعاليات دورة كرة القدم الخماسيه بين فرق طالب الكليه

تستمر فعاليات دورة كرة القدم الخماسيه التي نظمتها اللجنه الرياضيه بإدارة رعاية الشباب بالكليه تحت
رعاية األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر -عميد الكليه وإشراف األستاذ الدكتور /هشام صبحي
– وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  ،حيث أُقيمت الدوره من الدور  16بمشاركة  16فريق صعد منهم
لدور الثمانيه فرق  ( :الفرسان  -إليكس سيتي – الجانرز -المدينه – الفتح – بيراميدز – األبطال – نجوم
السواحل) وتستمر فعاليات هذه الدوره حتى ماقبل اإلمتحانات العمليه بالكليه.

فاعليات مؤتمر كلية التربية الرياضية بنين بأبي قير

عقد يوم الخميس الموافق  11ابريل  2019مؤتمر كلية التربية الرياضية بنين – بأبي قير تحت رعاية
األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر -عميد الكلية والسادة الوكالء حيث بدأ المؤتمر بتالوة ما
تيسر من القرآن الكريم ثم السالم الجمهورى وقد قام بتقديم برنامج المؤتمر الدكتور /محمد غزالن وأفتتح
االستاذ الدكتور /عميد الكليه المؤتمر بكلمة ترحيب وشكر لجميع الساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونه والساده العاملين بالكليه ورسالة إعزاز وتقدير لجميع القيادات السابقه موضحا أن جميع أعضاء
هيئة التدريس هي أسره واحده تع مل كخلية النحل كل منهم له دوره وتستكمل مسيرة إعالء شأن الكليه ،
وقد ذكر سيادته أيضا ً أن الهدف من هذا المؤتمر هو عرض ماتم إنجازه وتنفيذه خالل العام الدراسي
 ، 2019/2018وأنه سوف يتم فتح باب المناقشه واألسئله في نهاية المؤتمر.

وتم عرض فيلم توثيقي عن أهم اإلنجازات التي تمت في الكليه وكذلك توصيات مؤتمرات األقسام العلميه
 ،األنشطه الطالبيه  ،وحدة ضمان الجوده وما تم إنجازه من جانب الساده أعضاء هيئة التدريس بالكليه.

ثم قام األستاذ الدكتور /أسعد الكيكي – وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث بعرض أهم انجازات
قطاع الدراسات العليا خالل العام الجامعي  2019/2018مع تقديم مقترحات لإلرتقاء بهذا القطاع .
و قام األستاذ الدكتور /هشام صبحي – وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب بعرض أهم انجازات قطاع
شئون الطالب خالل العام الجامعي . 2019/2018
ثم عرض الدكتور /محمد غزالن مساعد وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه أهم إنجازات
قطاع شئون البيئه خالل العام الجامعي . 2019/2018
ثم أوضح سيادة عميد الكليه بعض النقاط حول مبنى الساده أعضاء هيئة التدريس وأنه سوف يتم
اإلنتهاء منه في أسرع وقت ممكن  ،كما ذكر سيادته تعاون وزارة الشباب والرياضه مع الكليه وإعطائها
ملعبين بالنجيله الطبيعيه والنجيله الصناعي في أقرب وقت أيضا  ،وأشار سيادته باستبشاره خير من
جانب زيارة الهيئة القوميه لضمان الجوده واإلعتماد.
هذا وقد عرض الدكتور /محمد زايد بعض فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الذي أُقيم بدولة الكويت
بحضور األستاذ الدكتور /منى سكر  ،والدكتور /معتز الطاهر حيث حصلوا على المركز األول لتقدمهم
بمشروع مركز تكنولوجي متميز إلجراء القياسات التكنولوجيه المعمليه ( فسيولوجيه – بدنيه – نفسيه –
بيوميكانيكيه ).
وأختتم سياده عميد الكليه األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر فاعليات المؤتمر بفتح باب
المناقشه والحوار للجميع  ،ثم تقدم سيادته بخالص الشكر لجميع الحاضرين .

إنتهاء فعاليات دورة كرة القدم الخماسيه بين فرق طالب الكليه

إنتهت يوم اإلثنين الموافق  15إبريل الجاري فعاليات دورة كرة القدم الخماسيه التي نظمتها اللجنه الرياضيه
بإدارة رعاية الشباب بالكليه تحت رعاية األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر -عميد الكليه وإشراف األستاذ
الدكتور /هشام صبحي – وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  ،وقد كان النهائي بين فريقي األبطال من الفرقه
الرابعه والجانرز من الفرقه الثانيه وإنتهت المباراه بركالت الترجيح بنتيجه  1 – 2لصالح فريق األبطال .

بدء اإلمتحانات العمليه بكلية التربيه الرياضيه للبنين

بدأت باألمس األربعاء الموافق  2019/4/17اإلمتحانات العمليه لجميع الفرق بالكليه وقد تفقد سيادة عميد الكليه
األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدين محمود عمر برفقة األستاذ الدكتور /هشام صبحي – وكيل الكليه لشئون التعليم
والطالب سير اإلمتحانات مرورا على المالعب وصاالت األلعاب المقام فيها اإلمتحانات لإلطمئنان على سير عملية
اإلمتحانات وإنتظامها .

التربيه الرياضيه بنين تشارك في فعاليات الملتقى البيئي التاسع لجامعة اإلسكندريه

شاركت كلية التربيه الرياضيه بنين بالملتقى البيئي التاسع لجامعة اإلسكندريه في يومه األول الجمعه  19إبريل
الجاري والذي يعقد تحت عنوان " مستقبل بحيرة مريوط وتنمية اإلسكندريه" حيث بدأت فعاليات اليوم بتنظيم
ماراثون طالبي ضم  250متسابق جري و  90متسابق دراجات ،و  600مشارك في السير.

هذا وقد حصلت كلية التربيه الرياضيه بنين على المركز الثالث كأكثر الكليات مشاركةً كما حصل عدد من
الطالب على المراكز األولى في الجري وسباق الدراجات ،وقد تكون وفد الكليه من  :األستاذ الدكتور /مهاب
عبدالرزاق – وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والذي شارك في توزيع الجوائز أيضا  ،والساده
مشرفي إدارة رعاية الشباب من الكليه وهم  :السيد  /إبراهيم أبودفيه و د /محمد حيدق و د /عبده حسن  ،وقد
شارك من الكليه عدد  50طالب حصدوا عدة مراكز .

مشاركة التربيه الرياضيه بنين في فعاليات الملتقى البيئي التاسع لجامعة اإلسكندريه

شاركت كلية التربيه الرياضيه بنين بالملتقى البيئي التاسع لجامعة اإلسكندريه في يومه الثالث واألخير األحد
 21إبريل الجاري والذي يعقد تحت عنوان " مستقبل بحيرة مريوط وتنمية اإلسكندريه" بحضور السيد
الدكتور /محافظ اإلسكندريه والعديد من القيادات بالجامعه حيث بدأت فعاليات اليوم الثالث بالسالم الجمهوري
ثم ماتيسر من آيات القرآن الكريم وبعدها بدأت جلسات نقاش حول خارطة الطريق إلعادة تأهيل بحيرة مريوط
ثم معرض األنشطه الجامعيه المجتمعيه المتنوعه  ،وختاما ً حفل لتكريم الطالب الفائزين .

هذا وقد شاركت كلية التربيه الرياضيه بنين بمعرض األنشطه حيث تم عرض األنشطه الخاصه بالوحدات
ذات الطابع الخاص بالكليه .

زيارة لجنة من إدارة دعم التميز لكلية التربيه الرياضيه بنين

إستقبلت كلية التربيه الرياضيه بنين لجنة من إدارة دعم التميز في إطار إجراءات التسليم والتسلم لمشروع
التطوير المستمر لضمان التميز األكاديمي والخدمي واإلداري الممول من الوحدة والذي تم تنفيذه بالكليه
ضمن مشروعات الدورة األولى والذي أنهى مدته التعاقديه ( 24شهر) في . 2016/2/16
فقد قامت لجنة اإلشراف على تسليم المشروع والمشكله من قبل إدارة دعم التميز بعضوية الساده :
•
•

خبير بوحدة إدارة المشروعات إدارة دعم التميز (رئيساً)
أ.د /سيد عبدالقادر فايد
عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم التميز
أ.د /سمير سعيد فتح هللا
أ.د /مصطفى محمد عبدالحميد عضو لجنة المتابعه بإدارة دعم التميز •
حيث قاموا بإجراءات التسليم والتسلم من حيث مراجعة التقرير النهائي للمشروع ومتابعة تسليم الكليه
لمخرجات المشروع ...

المناقشات

مناقشة رسالة الماجستير للباحث  /محمود النكالوي "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /محمود سعد محمود أحمد
النكالوي -المقيد بقسم الرياضه المدرسيه وعنوانها " :تأثير بعض أنماط دروس التربيه الرياضيه على تحقيق
معايير القبول بالمدارس العسكريه الرياضيه "

وذلك يوم السبت الموافق  6إبريل في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً.

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

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /أحمد فريد سعد سليمان -المقيد
بقسم الرياضه المدرسيه وعنوانها " :برنامج ألعاب تمهيديه وتأثيره على تعلم بعض المهارات الحركيه والحد
من السلوك العدواني لتالميذ المرحله اإلبتدائيه األزهريه "

وذلك يوم السبت الموافق  6إبريل في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الماجستير للباحثه  /أماني عبدالاله "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحثه  /أماني شعبان عزمي عبدالاله
 المقيده بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :تقييم اإلشتراطات الفنيه واإلداريه لتأهيلاإلصابات الرياضيه باألنديه الصحيه الفندقيه باإلسكندريه "
وذلك يوم األحد الموافق  7إبريل  2019الساعة الحادية عشر صباحاً.

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

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /حمدي مصطفى محمد عبدالجواد
 المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :تأثير برنامج تثقيف صحي وتأهيلي على تحسينجودة الحياه قبل وبعد جراحات اإلستبدال الكامل لمفصل الركبه "
وذلك يوم األحد الموافق  7إبريل  2019الساعة الحادية عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه  /غاده الرويني "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه /غاده عبدالمنعم حسنين الرويني
 المقيده بقسم اإلداره الرياضيه والترويح وعنوانها " :برنامج ترويحي لتحسين األمن النفسي لدى طالب كليةالتربيه الرياضيه بجامعة كفر الشيخ "

وذلك يوم الثالثاء الموافق  9إبريل  2019الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /علي نور  ...يناقش رسالة الدكتوراه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /علي مصطفى محمد نور  -المقيد
بقسم تدريب التمرينات والجمباز وعنوانها " :تأثير التمرينات باألجهزه في تحسين بعض القدرات التوافقيه كداله
للتنبؤ بمستوى أداء الجمل الحركيه لطالب كلية التربيه الرياضيه "

وذلك يوم األربعاء الموافق  10إبريل  2019الساعه الحادية عشر صباحا.

الباحث  /فتحي الحناوي  ...يناقش رسالة الدكتوراه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /فتحي سامي أبوزيد
الحناوي  -المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :تقويم المشروع القومي لتنمية
قدرات األداء البدني في ضوء الكفاءة الوظيفيه والبدنيه لفرق اللياقه البدنيه بالمرحله اإلعداديه "

وذلك يوم السبت الموافق  13إبريل  2019الساعه الحادية عشر صباحا.

الباحث  /أشرف خالف  ...يناقش رسالة الدكتوراه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /أشرف محمد سليمان
خالف  -المقيد بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها " :تأثير إستخدام أسلوب  S.A.Qالتدريبي على
مستوى القدرات البدنيه الخاصه والمؤشرات البيوميكانيكيه لبعض المهارات متشابهة األداء لدى العبي الكره
الطائره "

وذلك يوم السبت الموافق  13إبريل  2019الساعه الحادية عشر صباحا.

الباحث  /شوكت عبدالمنصف ...يناقش رسالة الدكتوراه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /شوكت عبدالمنصف علي
خليل  -المقيد بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار وعنوانها " :تأثير تنمية التوازن العضلي على
بعض المتغيرات البدنيه والمهاريه لمتسابقي رمي الرمح "

وذلك يوم الثالثاء الموافق  16إبريل  2019الساعه الحادية عشر صباحا.

مناقشة رسالة الماجستير للباحث  /يحيى الحبشي "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /يحيى إبراهيم محمد الحبشي
 المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :تأثير التدليك النقطي على تحسين النغمهالعضليه لحاالت األطفال المصابين بالشلل الدماغي "

وذلك يوم الخميس الموافق  18إبريل  2019الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /مصطفى غيته  ...يناقش رسالة الدكتوراه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /مصطفى محمد مصطفى
أحمد غيته  -المقيد بقسم الرياضه المدرسيه وعنوانها " :منهج مقترح للتربية الرياضية لطالب المرحلة
الثانوية بالتعليم الفني الفندقي "

وذلك يوم الخميس الموافق  18إبريل  2019الساعه الحادية عشر صباحا.

مناقشة رسالة الماجستير للباحث  /عبدهللا عمر صابون "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /عبدهللا عمر صابون عبدالحميد
 المقيد بقسم اإلداره الرياضيه والترويح وعنوانها " :برنامج حاسب آلي إلدارة اإلتصال بتوجيه عامالتربيه الرياضيه بمنطقة أسوان األزهريه "

وذلك يوم اإلثنين الموافق  22إبريل  2019الساعة الحادية عشر صباحاً.

الباحث  /سامح الحلبي ...يناقش رسالة الدكتوراه "بكلية التربيه الرياضيه بنين"

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /سامح أمير السيد الحلبي  -المقيد
بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها " :تأثير برنامج تأهيلي على تحسين الكفاءه الحركيه
لحاالت اإللتهاب الفقاري "

وذلك يوم السبت الموافق  27إبريل  2019الساعه الثانيه ظهراً.

