
 

 

 2018 ديسمبرنشــرة متخصصه شــهر 

 2018السيد هو شخصية شهر ديسمبر  يالطالب/ عمر طارق حجاز

 

شخصية متميزة شهرياً  للتقليد الجديد الذى بدأته كلية التربية الرياضية بنين بإلقاء الضوء على استكماال

بالفرقة  والمقيد 2013السيد العب منتخب مصر كاراتيه من عام  حجازيعمر طارق  /الطالب اختيارتم  فقد

ويعتبر عمر من الشخصيات المتفوقه  ، 2018   ديسمبرالثالثة ، أن يكون هو الشخصية المتميزة لشهر 

 . تفتخر أسرة كلية التربية الرياضية بنين بوجوده بينهم والثىرياضياً 

 



 

 

سنة بالفرقة الثالثة بكلية  21 عندي  السيد حجازيإجراء حوار مع الطالب عمر قال: اسمى عمر طارق بو 

وكنت بطل الجمهورية منذ   2013العب منتخب مصر كاراتيه من عام  ربأبو قيالتربية الرياضية بنين 

 .سنوات 10 عنديكان 

بطولة دولية للبحر المتوسط  فيذلك الوقت ولعبت  فيولم أحقق مركز  2015منتخب الجامعة  فيشاركت 

 .الثانيفيها على المركز  وحصلت 2015تركيا  في العالمي الدوري فيلعبت  وأيضاً  ميداليةوأخذت فيها 

 

 



 

 

 

أقيمت  والتيلعبة الكاراتيه )كموتيه(  فيالبطولة العربية  فيحققت المركز األول  2018هذه السنة  فيأما 

 والمغربدولة منهم السعودية والسودان  12واشترك فيها عدد  9/2018/ 30 - 29 يومالقاهرة  في

 وتونس.

أسبانيا حيث يصل عدد الدول  فيهذه البطولة  وتلعباقوى بطولة  وهيولدينا حدث مهم خالل شهر نوفمبر 

 دولة 100المشتركة إلى 

عند وجود بطوالت بأمثل فيها منتخب مصر بيكون فيه  ولكن دراستي فيأنا ملتزم  الدراسيمن الجانب 

البطوالت  فيبما يثبت للكلية حتى أتمكن من االشتراك  اعتذاراالنتظام عند ذلك أقوم بتقديم  فيصعوبة 

 .دراستي فيهلل منتظم  والحمدولكنى 

  



 

 

ميد كلية التربيه الرياضيه بنين يكرم الطالب المشاركين في مسابقة الطالب ع

 المثالي

 

عميد الكليه الطالب الذين شاركوا في مسابقة الطالب المثالي  –كرم األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر 
 من:وتسليمهم شهادات تقدير حيث حصل كل 

 )المركز األول(.     الطالب/ عبدالرحمن ماهر عبدالعاطي  •

 )المركز الثاني(.          الطالب/ شهاب أحمد علي فرغلي •

•  

 كما قام سيادته بتكريم باقي الطالب المشاركين وهم :

 الطالب/ أحمد ضياءالدين محمود فؤاد. •

 الطالب/ أحمد جالل أحمد محمود عبدهللا. •

 الطالب/ محمود محمد محمد الطنيخي. •



 

 

 اإلجتماعيين بكلية التربيه الرياضيه أبوقير القادةالمركز األول لفريق 

حصل فريق القاده اإلجتماعيين بالكليه على المركز األول بالنشاط الرياضي في المهرجان السنوي للقاده      

 –اإلجتماعيين والذي أقيم بكلية التربيه الرياضيه بنات، وقد قام األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر 
 . هم بكأس المركز األولعميد الكليه بتكريم الطالب المشاركين بالمهرجان واإلحتفال مع

 

 



 

 

 ندوه بشأن الالئحه التنظيميه للنزاهه العلميه في الرسائل العلميه

 

بشأن الالئحه  وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ندوه -ألقى األستاذ دكتور/ أسعد علي أحمد الكيكي      

الساعه الثانيه عشر ظهراً  1/12/2018التنظيميه للنزاهه العلميه في الرسائل العلميه وذلك يوم السبت الموفق 

ى اإلداره بالدور الثاني وقد حضر الندوه عدد من الساده أعضاء بقاعة األستاذ الدكتور/ عصمت عبدالمقصود بمبن

 هيئة التدريس والهيئة المعاونه وكذلك بعض من طالب الدراسات العليا.

  



 

 

 إنطالق مسابقة الغناء والشعر والراب بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

وكيل الكليه  –عميد الكليه واألستاذ الدكتور/ هشام صبحي  –تحت رعاية األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر 

الراب( بين  –الشعر  –مسابقة في ) الغناء   لشئون التعليم والطالب ، نظمت لجنة األسر بإدارة رعاية الشباب بالكليه

 بمطعم الكليه وقد فاز كل من : 12/12/2018طالب الكليه وذلك يوم األربعاء الموافق 

 مسابقة الغناء:

 المركز األول                    الطالب/ معتز عصام •
 المركز الثاني              الطالب / مازن علي أحمد •
 المركز الثالث                الطالب / محمد مصطفى •

 مسابقة الراب:

 كز األولالمر           الطالب/ عمرو أحمد إبراهيم •
 المركز الثاني           الطالب/ محمود حسن السيد •

 مسابقة الشعر:

 المركز األول             الطالب/ عبدالرحمن ماهر •
•  



 

 

 من قبل إدارة توكيد الجودة بالجامعة الفنيزيارة الدعم 

 

ة زيارة الدعم الفنى من قبل إدارة توكيد الجودة بالجامع 2018/  12/  13استقبلت الكلية يوم الخميس الموافق 

 وممثلة فى كل من:

 المشرف على إدارة توكيد الجوده بجامعة اإلسكندريه . –أ.د/ كمال كمال متولي  •

 نائب المشرف على إدارة توكيد الجوده ومدير وحدة المتابعه والتقييم المستمر. -أ.د / ثروت عبد الفتاح  •

 بإدارة توكيد الجوده. مسئول قطاع العلوم اإلنسانيه -أ.د / بهية جالل االخريطى  •

عميد الكلية والسادة الوكالء  –حمد سعد الدين محمود عمر أوكان فى استقبال سيادتهم السيد االستاذ الدكتور / 

ومدير وحدة ضمان الجوة ومسئولى معايير الدراسة الذاتية تمهيدا لتجهيز الكلية لتجديد االعتماد من قبل الهيئة 

 واالعتماد.القومية لضمان جودة التعليم 

 

 



 

 

 حفل تكريم السيد/ إبراهيم إسماعيل لبلوغه السن القانوني للمعاش

 

سيادته  لبلوغ كبير فنيين بالكليه  –ديسمبر حفل تكريم السيد / إبراهيم إسماعيل  17أقيم يوم اإلثنين الموافق 
عميد الكليه وحضر الحفل  –السن القانوني للمعاش حيث هنأه األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين محمود عمر 

 عدد كبير من الساده أعضاء هيئة التدريس والساده العاملين بالكليه متمنيين لسيادته دوام الصحه والعافيه .

 

 



 

 

 بدء اإلمتحانات النظريه للفصل الدراسي األول بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

-2018 امتحانات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 2018ديسمبر  29يوم السبت الموافق بدأت       
وقد تفقد األستاذ الدكتور/ أحمد سعدالدين  جامعة االسكندرية –لطالب كلية التربية الرياضية بنين  2019

عميد الكلية سير االمتحانات ومتابعة المشاكل الخاصة بالطالب وقد حرص سيادته على  -محمود عمر 
 -ه األستاذ الدكتور/ هشام صبحي االطمئنان على تهيئة المناخ المالئم للطالب ألداء االمتحانات ورافق

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 



 

 

وصرح سيادة عميد الكليه أن اإلدارة حريصة على التأكد من جودة األماكن التى تتم بها االمتحانات وإنتظام 
االمتحانات بسهولة ويسر والعمل على تذليل أى عقبات تقابل الطالب مؤكداً على ضرورة اإللتزام 

 التعليمات الخاصه باإلمتحانات والتي سبق إعالنها للطالب على موقع الكليه .ب

 

 



 

 

 لفصل الربيع بكلية التربيه الرياضيه بنين بدء إمتحانات الدراسات العليا

 

امتحانات الدراسات العليا فصل الربيع للعام الجامعى  2018ديسمبر  29يوم السبت الموافق بدأت 
وقد تفقد األستاذ الدكتور/ أحمد  جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية بنين  2018-2019

وكيل الكلية  -لكيكي عميد الكلية سير االمتحانات ورافقه األستاذ الدكتور/ أسعد ا -سعدالدين محمود عمر 
 للدراسات العليا والبحوث.

 

 29دكتوراه( قد بدأت يوم السبت  – ومن الجدير بالذكر أن إمتحانات الدراسات العليا ) ماجستير   
 بمشيئة هللا . 2019يناير  10وسوف تنتهي يوم الخميس  2018ديسمبر 

 



 

 

 المناقشات

 "الباحث / محمد البحيري يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

محمد صالح حامد البحيري  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث
المقيد بقسم أصول التربيه الرياضيه وعنوانها: " الذكاء اإلنفعالي وعالقته ببعض سمات الشخصيه لدى  -

 مدرسي التربيه الرياضيه"

 

 الحادية عشر صباحاً. 2018ديسمبر  1وذلك يوم السبت الموافق 



 

 

الباحث / عبداللطيف أحمد يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه 

 "بنين

 

المقيد  -عبداللطيف أحمد حسين  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث
بقسم العلوم الحيويه والصحيه الرياضيه وعنوانها: " برنامج مقترح لتحسين الحالة القوامية والبدنية للجنود 

 ن بالقوات المسلحه "المستجدي

 

 الحادية عشر صباحاً. 2018ديسمبر  2وذلك يوم األحد الموافق 



 

 

الباحث / سراج الدين رمضان يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه 

 "بنين

 

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث / سراج الدين رمضان يوسف 
المقيد بقسم تدريب األلعاب الرياضيه وعنوانها: " فاعلية بعض أنواع التصويب في كرة اليد دراسه  -علي 

 مقارنه بين المنتخب المصري والمنتخب الفرنسي"

 

 الحادية عشر صباحاً. 2018ديسمبر  5موافق وذلك يوم األربعاء ال



 

 

 "بنين الباحث / محمد أشرف يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه

 

 محمد أشرف محمد عبدالمنصف / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث
المقيد بقسم التمرينات والجمباز وعنوانها: " تأثير برنامج تمرينات باألدوات في تحسين بعض القدرات  -ثابت 

 التوافقيه لدى العبي الكياك"

 

 في تمام الساعه )الحادية عشر صباحاً(. 2018ديسمبر  8وذلك يوم السبت الموافق 



 

 

 "الباحث / محمد الصادق يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

المقيد  -محمد هاشم لطفي الصادق  / ن مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحثتمت بكلية التربية الرياضية بني
بقسم الرياضه المدرسيه وعنوانها: " تأثير إستخدام الوسائط المتعدده على نواتج تعلم مهارة سباق التتابع 

 لطالب التعليم األزهري "

 

 حادية عشر صباحاً(.في تمام الساعه )ال 2018ديسمبر  10وذلك يوم اإلثنين الموافق 



 

 

 "الباحث / أيمن زايد ... يناقش رسالة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

أيمن عبداللطيف عبدالغني زايد  / تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث
الرياضيه وعنوانها: " برنامج تحسين الثبات القوامي لدى عناصر  المقيد بقسم العلوم الحيويه والصحيه -

 الدراسات اللصيقه وتأثيره على مهامهم الوظيفيه "

 
 

 في تمام الساعه )الحادية عشر صباحاً(. 2018ديسمبر  13وذلك يوم الخميس الموافق 



 

 

 "مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه / فاتن فهمي "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه/ فاتن فهمي عبدالحميد أحمد بركات 
المقيده بقسم أصول التربيه الرياضيه وعنوانها: " بناء مقياس إلكتروني للذكاء اإلستراتيجي لدى مديري  -

 المؤسسات الرياضيه "

 

 الساعة الحادية عشر صباحاً. 2018ديسمبر  15بت الموافق و ذلك يوم الس



 

 

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

 

المقيد  -أحمد السيد أحمد زيدان  تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحث /
بقسم أصول التربيه الرياضيه وعنوانها: " تأثير برنامج للعب الموجه لتعديل السلوك العدواني ألطفال الشوارع 

 بالمؤسسات اإليوائيه "

 

 في تمام الساعه )الحادية عشر صباحاً(. 2018ديسمبر  16يوم األحد الموافق  وذلك



 

 

 "ة الماجستير "بكلية التربيه الرياضيه بنينالباحثه / نهى حمزه ... تناقش رسال

 

المقيده بقسم  -نهى حسن حمزه  تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالباحثه /
ة الصدر لإلرتقاء بمستوى اإلنجاز الرقمي تدريب الرياضات المائيه وعنوانها: " التحليل البيوميكانيكي لسباح

 للسباحين الناشئين "

 

 في تمام الساعه )الحادية عشر صباحاً(. 2018ديسمبر  17وذلك يوم اإلثنين الموافق 



 

 

 "مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه / نرمين جاويش "بكلية التربيه الرياضيه بنين

 

تمت بكلية التربية الرياضية بنين مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه/ نرمين إبرايهم عبدالسالم 
بالصالبة  المقيده بقسم تدريب الرياضات المائيه وعنوانها: " عالقة بعض الصفات البدنيه -جاويش 

 العقلية ومستوى اإلنجاز لدى سباحي المسافات المختلفه "

 

 الساعة الثانية ظهراً. 2018ديسمبر  25وذلك يوم الثالثاء الموافق 


