
 

 

 9102 ماٌونشــرة متخصصه شــهر 

 1029الدكتور/ كامل حلمً ... هو شخصٌة شهر ماٌو 

 

أٚي دفؼخ ثىبٌٛس٠ٛط ٚرشر١جٟ فٟ اٌزشث١ٗ اٌؼ١ٍّٗ   0691االعُ : وبًِ ؽٍّٟ داٚٚد ؽٍّٟ خش٠ظ ػبَ 

م١١ُ ثزبػٟ ع١ذ ٚارؼ١ٕذ فٟ ِؾبفظخ ا١ٌّٕب فٟ ثٕٟ ِضاس فٟ ِذسعخ ثٕٟ ِضاس االػذاد٠ٗ اٌضبٟٔ ٚدسعخ اٌز

ؽ١ٍذ ِؾً ػغىشٞ وبْ ث١ذسط اٌزشث١ٗ اٌش٠بم١ٗ إٌٝ أْ ػٍّذ ِذسعٗ ّٔٛرع١ٗ وبْ أعبط ٔغبؽٟ ٘ٛ 

ػٕذٖ  هش٠مٗ اٌزذس٠ظ ثبٌؾبفض أْ اٌطبٌت دا٠ّب ٠ٕظش ٌذسعٗ أػٍٝ ١ٌىْٛ ؽبفض ٌٗ ػٍٝ إٌغبػ ٠ٚىْٛ دا٠ّب

٘ذف ٚدٞ وبٔذ إٌمطٗ األعبع١ٗ فٟ هش٠مخ رذس٠غٟ أْ ٠ىْٛ اإلٔغبْ ػٕذٖ ٘ذف ٠ٚؾبٚي ٠ٛفً ٌٗ 

ٌذسعخ أٟٔ وٕذ أػط١ُٙ ِضبي أرا أسدد أْ رىْٛ ػبًِ ٔظبفٗ ف١غت أْ رىْٛ أفنً ػبًِ ٔظبفٗ أٞ أٔه 

، ثؼذ وذٖ إرشل١ذ  دا٠ّب الصَ رزطٍغ أْ رىْٛ األفنً فٟ أٞ ِغبي ، أٔب رخققٟ وبْ أٌؼبة لٜٛ ٚعجبؽٗ

ٚر٘جذ إٌٝ ِذسعخ ِؼ١ٍّٓ فٟ ا١ٌّٕب ٚأخذد عٕٗ أٌٚٝ ٚصب١ٔٗ فٟ ِذسعخ اٌّؼ١ٍّٓ ٚأد٠ذ ػٍّٟ ع١ذا 

ػٍٝ أعبط أُٔٙ ٘ؤالء ٠جْٕٛ اٌّغزمجً ٚوٕذ ؽبصَ عذا ٚػٍّٛا ػشك فٟ آخش اٌؼبَ ٌٙؤالء اٌطالة 

 ً ،ٚػطٟٛٔ اٌىٍّٗ فجذأد ثزؾف١ض اٌؾجبة اٌٍز٠ٓ ٘ٛ ع١شثْٛ ع١ً اٌّغزمج

وٕذ ػبٚص أوًّ رؼ١ٍّٟ ٌىٓ وبْ اٌّٛمٛع فؼت ٌجؼذ اٌّغبفٗ ٌٚمٍخ اٌفٍٛط وٕذ ثغىٓ فٟ ٌٛوبٔذٖ 

ثغ١طٗ ٚاؽ١بٔب فٟ داس سػب٠خ اٌؾجبة فٟ ا١ٌّٕب ٚلذ رؾشفذ ثأٟٔ ػٍّذ ثىً أِبٔٗ ٚؽشف ٚوً ِب ؽقٍذ 

ٌٕب ػٕذن اٌؾٕطٗ ػ١ٍٗ ِٓ ِؼٍِٛبد فٟ اٌّؼٙذ ِٓ أعبرزرٟ هجمزٙب ػ١ٍّب ، وبْ األعزبر اٌجبعٛسٞ ٠مٛي 

ثزبػزه ف١ٙب اٌؾزاء ٚاٌّالثظ ٚاٌّؼٍِٛبد فزطٍغ ِؼٍِٛبره ٚرطجمٙب ٚوٕذ أسغت فٟ أٟٔ اصٚد ِؼٍِٛبرٟ 

 ثّض٠ذ ِٓ اٌذساعٗ ٌٚىٓ اٌظشٚف ٚلزٙب ٌُ رغّؼ .

ٚػٕذِب ٚعذد األٚمبع رغٛء ٕ٘ب ثذأد أفىش فٟ اٌغفش ٚوبْ أِبِٟ ػذح عفبساد اإلٔغ١ٍض٠ٗ ٚاألِش٠ى١ٗ 

ٌىٕٟ اخزشد وٕذا ٚلذِذ أٚسالٟ ٚثؼذ ػًّ ِمبثٍٗ لُجٍذ ، ٚثؼذ٘ب رمذِذ ثبعزمبٌزٟ فٟ ا١ٌّٕب ٚاٌىٕذ٠ٗ ٚ

ٚعبفشد إٌٝ وٕذا ، راوشد ٚاٌزؾمذ ثى١ٍخ وبْ اعّٙب ع١ش عٛسط ١ٍ٠ّٚض ؽب١ٌب  0692ٚوبْ رٌه ػبَ 

س٠ت اعّٙب وٛٔىٛسد٠ب ٚؽقٍذ ػٍٝ وٛسعبد أػٍٝ ِٓ اٌجىبٌٛس٠ٛط صُ ثؼذ٘ب ؽقٍذ ػٍٝ دثٍَٛ فٟ رذ

ٚؽقٍذ   اٌخٛاؿ ٚدثٍَٛ فٟ رذس٠ت اٌغجبؽٗ ٌٍخٛاؿ ٚإٌبط اٌؼبد١٠ٓ ٚثؼذ٘ب وٍّذ فٟ عبِؼذ ١ِغ١ً

ثبٌغبِؼٗ ألٔٙب ثززىٍُ  ٚأفجؾذ سعبٌخ اٌّبعغز١ش اٌخبفٗ ثٟ رذسط ا٢ْ  0696ػٍٝ اٌّبعغز١ش ػبَ 

ط ٔبؽ١خ اٌزطٛس ػٓ لبث١ٍخ دِظ ِٙبساد ِٚؼٍِٛبد األهفبي فٟ ِشاؽً ػّش٠ٗ ِخزٍفٗ ٚأخ١شا ثذأد أدس

إٌبؽ١ٗ اٌؾشو١ٗ ٚٔبؽ١خ اٌزوبء  فٟ اٌجٕبد ٚاألٚالد ٚأْ اٌجٕبد ث١زمذِٛا ػٓ األدٚالد فٟ ثؼل اٌّشاؽً ِٓ

عٕٗ ث١جذأ األٚالد ٠غجمٛا اٌجٕبد ٠ٚزمذِٛا ػ١ٍُٙ ، ٚألذس ألٛي أٟٔ ػٍّذ أٚي  01ٚثؼذ٠ٓ فٟ عٓ 



 

 

١ِؾ١ً فٟ ِٛٔزش٠بي ثأْ ٠ىْٛ ِمجت  ع١ّٕض٠َٛ ػٍّٟ فٟ اٌّذسعٗ إعّٙب عٛٔبس و١ٕ١ذٞ فٟ ؽٟ عبْ

غ١ش ِغطؼ ػٍؾبْ ٌّب اٌطفً ٠ٕو ٠ىْٛ فٟ إِزقبؿ ٌٍقذِبد ٚعؼٍزُٙ ٠جٕٛا ؽّبَ عجبؽٗ ، ٚوبْ فٟ 

ٍِؼت وشح لذَ ٚوٕذ ثذسة عّجبص ألٟٔ ٌّب عبفشد ٌٍخبسط دسعذ ع١ّغ اٌزخققبد ٚدٖ وبْ أعبط 

الصَ ٔذسط وً اٌّغبالد ٚاِزؾٕذ فٟ ٔغبؽٕب فٟ اٌّذاسط ألْ فٟ اٌخبسط ِف١ؼ رخقـ دل١ك لبٌٛا 

ع١ّغ اٌش٠بمبد ٚدٖ وبْ وٕض ثبٌٕغجٗ ٌٟ ، اؽزغٍذ ِغ اٌمغُ اٌفشٔغبٚٞ ٚاٌمغُ اإلٔغ١ٍضٞ فٟ وٕذا 

ٚػطٟٛٔ ِذسعٗ عذ٠ذٖ ألَٛ ثبٌزذس٠ظ ف١ٙب ، فٟ ٚلذ ِٓ األٚلبد ٌم١ذ اٌخش٠غ١ٓ ِؼ الل١١ٓ ؽغً 

أُٔٙ ٠بخذٚا فشفزُٙ فزشوذ اٌزذس٠ظ ٚوٍٟ فخش  فجذأد أٔظش ٌٍّٛمٛع ثأٟٔ ٠غت أْ أرشن ِغبي ٌٍؾجبة

ثأْ اٌطالة اٌٍٟ دسعذ ٌُٙ أفجؾٛا ِذسع١ٓ فٟ ِغبي اٌزشث١ٗ اٌش٠بم١ٗ ٌّٚب ث١مبثٍٟٛٔ ث١بخذٟٚٔ 

ثبٌؾنٓ فؾؼشد أٟٔ رشوذ ثقّٗ ه١جٗ فٟ ٔفٛط ٘ؤالء اٌؾجبة ، ٚوٕذ ِزأصش ثزؼ١ٍُ اإلرؾبد اٌغٛف١زٟ 

ٌفشٚق اٌفشد٠ٗ ١ٌٚظ اٌّغّٛػبد ٚأْ ٠ىْٛ دا٠ّب اإلػزٕبء ثبٌفشد ٚوبْ ٘ذفٟ دائّب أٟٔ أسوض ػٍٝ فىشح ا

، ٚوٕذ فٟ اٌق١ف ثٍؼت ٚأدسة رٕظ فٟ ِالػت اٌجٍذ٠ٗ ٚوٕذ ػنٛ فٟ ٔبدٞ اٌزٕظ اٌّغطٝ ٚثٍؼت ف١ٗ 

ثطٛالد ٌىٓ فٟ اٌؾزبء وٕذ أػًّ ثبٌزذس٠ظ ٚألذس ألٛي إْ اٌش٠بمٗ ٟ٘ اٌٍٟ فشفذ ػٍٝ رىٍّخ رؼ١ٍّٟ 

ف ٚاخذ اٌفٍٛط دٞ أدسط ث١ٙب فٟ اٌؾزب ٚاٌش٠بمٗ ٟ٘ اٌٍٟ عؼٍزٕٟ إٔغبْ ٚفخٛس فىٕذ ثذسة فٟ اٌق١

ثؼٍّٟ ٚفخٛس ثأٟٔ خش٠ظ ِؼٙذ اٌزشث١ٗ اٌش٠بم١ٗ أثٛل١ش ٚاعزفذد وز١ش ِٓ أعبرزرٟ ٕ٘ب أعزبر ٔب٠ً 

 ٚأعزبر أٌفٝ ثٌٛظ .

 

ٚوٕذ ثّضً عبِؼخ وٛٔىٛسد٠ب ٚلزٙب فٟ أٌّب١ٔب ٚ إٌّغب ٚوٕب ثٕذسط ِؾبمشاد ػٓ اٌزشث١ٗ اٌش٠بم١ٗ فٟ 

فزٛػ وٕذا ِمبسٔخ ثبٌزشث١ٗ اٌش٠بم١ٗ فٟ اٌجالد ػٕذُ٘ ٚوٕذ ثشعً اٌجؾش ثزبػٟ ٌٍزىٍّٗ الٔٗ ثؾش ِ

ٌإلعزفبدٖ ٌٍغ١ّغ ٚاٌزىٍّٗ ػ١ٍٗ . أٔب ػب٠ض ألٛي أٟٔ ال أػشف عٕٟ ألْ ؽ١برٟ وٍٙب وبٔذ ؽغً ٚدساعٗ 

ٚس٠بمٗ ٌُٚ أػشف عٕٟ غ١ش ٌّب اٌؾىِٛٗ ثؼزذ ٌٟ ػٍؾبْ اٌّؼبػ ٚلزٙب ثذأد أهشػ ػٍؾبْ أػشف 

ٟ ٌٍزفبػً ِغ ػبَ ٚثٍؼت عٌٛف ٚرٕظ ٚعجبؽٗ ٚثز٘ت إٌٝ اٌّؾ١و األهٍٕط 92عٕٟ فأٔب ػّشٞ ا٢ْ 

ا١ٌٙئبد اٌٍٟ ثزّبسط إٌؾبه اٌش٠بمٟ ٚثؼًّ وبِج١ٕظ ٚأفطبد ٚارزوش اٌّأوٛالد اٌجؾش٠ٗ اٌٍٟ وٕذ 

 ِزؼٛد ػ١ٍٙب ٕ٘ب فٟ أعىٕذس٠ٗ.



 

 

 

وٕذ ؽبة ؽمٟ عذا ٚوبْ ١ٌب فٟ ع١ّغ اٌّغبالد  0629ػبَ  أٔب ِٛا١ٌذ اإلعىٕذس٠ٗ )و١ٍٛثبرشا ؽّبِبد ( 

، وشح لذَ ، ف١ذ ٚوٕب ٔشٚػ اٌغبؽبد اٌؾؼج١ٗ ٍٚٔؼت اٌىشٖ اٌؾشاة ، ٚثؾت ِقش  ِٓ عجبؽٗ   ١ٗاٌش٠بم

ث١زٟ األٚي ٚثؾت وٕذا الٔٙب ػط١زٕٟ اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ٚأب ػبًِ صٞ سعً ِزغٛص ِٓ اِشأر١ٓ ِقش ٚوٕذا 

ٛدٞ ٕ٘ب . ٚال٠ّىٓ أٔغٝ ثٍذٞ ٚأر٘ت ؽزٝ ا٢ْ اٌٝ إٌّبهك اٌؾؼج١ٗ ِضً االٔفٛؽٟ ٚعؼ١ذ عذا ثٛع

ٚالؽظذ اخزالف وج١ش فٟ اٌى١ٍٗ ا٢ْ ٚرطٛس وج١ش ػٓ ٌّب وٕذ هبٌت ، ٚلذ رشوذ أثؾبصٟ ٌغ١بدح اٌؼ١ّذ 

ٕ٘ب ٌىٟ رٛمغ فٟ اٌّىزجٗ ٌإلعزفبدٖ ، ِٚٓ أُ٘ إٌقبئؼ اٌٍٟ ػبٚص ألٌٛٙب أْ اٌؼًّ ٌٗ ٚلذ ٚثؼذ أزٙبء 

ؼط١ٙب ؽمٙب ، ٚأْ رجزغّٛا ألْ ٚلزٗ اٌشعّٟ رغذي ػ١ٍٗ اٌغزبس ٚثؼذٖ رز٘ت ٌؾ١بره اٌخبفٗ ٚر

 االثزغبِٗ رمٙش اٌؼبٌُ .

 



 

 

 بدء إمتحانات الدراسات العلٌا فصل الربٌع بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

 1106ِب٠ٛ  00عبِؼخ اإلعىٕذس٠ٗ ثبألِظ اٌغجذ اٌّٛافك  –ثذأد ثى١ٍخ اٌزشث١ٗ اٌش٠بم١ٗ ث١ٕٓ      

ِب٠ٛ  ٠11َٛ اإلص١ٕٓ  ٚاٌزٟ عٛف رٕزٟٙ ثّؾ١ئخ هللا 1109/1106إِزؾبٔبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فقً اٌشث١غ 

1106 . 

 

رفمذ األعزبر اٌذوزٛس/ ػ١ّذ اٌى١ٍٗ ، ٚاألعزبر اٌذوزٛس/ ٚو١ً اٌى١ٍٗ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ع١ش ػ١ٍّخ ٚلذ 

 اإلِزؾبٔبد ٌٍزأوذ ِٓ أْ األِٛس رغ١ش ػٍٝ خ١ش ِب٠شاَ .

 

 



 

 

 إنطالق إمتحانات الفصل الدراسً الثانى بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

ٌطالة  1106-1109اِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ  1106ِب٠ٛ  03ثذأد ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛافك 

 هبٌت ثبٌفشق اٌذساع١خ األسثؼخ. 1232ٚاٌزٜ ٠جٍغ ػذدُ٘  عبِؼخ االعىٕذس٠خ –و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ث١ٕٓ 

 

  



 

 

أٔٙذ اٌى١ٍخ وبفخ االعزؼذاداد اٌخبفخ ثبالِزؾبٔبد ٚإػالْ عذاٚي االِزؾبٔبد ، ٚأٚمؼ األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّذ ؽ١ش 

ػ١ّذ اٌى١ٍخ أْ اٌى١ٍخ لبِذ ثغ١ّغ اٌزشر١جبد اٌخبفخ ثزأ١ِٓ أػّبي االِزؾبٔبد  -عؼذاٌذ٠ٓ ِؾّٛد ػّش 

اٌزذاث١ش اٌخبفخ ثزٛف١ش اٌشاؽخ ٌٍطالة ٚع١ش ٚاٌىٕزشٚالد ٚرٛف١ش اٌزأ١ِٓ اٌالصَ ٌّمبس االِزؾبٔبد، ٚإرخبر 

 االِزؾبٔبد

 

ٚلذ ؽشؿ ع١بدرٗ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌّؾبوً اٌخبفخ ثبٌطالة ٚػٍٝ رز١ًٌ أٜ ػمجبد رمبثً اٌطالة ِؤوذاً ػٍٝ مشٚسح 

 اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد اٌخبفٗ ثبإلِزؾبٔبد .

 

 

 

 



 

 

 نادى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ٌقٌم حفل اإلفطار السنوى لشهر رمضان

 

 

ػ١ّذ اٌى١ٍخ  –ألبَ ٔبدٜ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ث١ٕٓ رؾذ سػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّذ عؼذاٌذ٠ٓ ِؾّٛد ػّش 

 1106ِب٠ٛ  10ؽفً اإلفطبس اٌغٕٜٛ ٌؾٙش سِنبْ اٌّجبسن ٚرٌه ٠َٛ اٌضالصبء اٌّٛافك 

 

 

 

ٚلذ ؽنش اٌؾفً ٌف١ف ِٓ اٌغبدٖ أعبرزٖ اٌى١ٍخ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚلذ وبْ فٝ أعزمجبٌُٙ ع١بدح 

 اٌؼ١ّذ ٚاٌغبدح اٌٛوالء .



 

 

 

  

خزبَ اٌؾفً أػشة اٌؾنٛس ػٓ ؽىشُ٘ ٚاِزٕبُٔٙ ٌٍغٙذ اٌّجزٚي إلٔغبػ ٘زا اٌؾفً ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ٚفٝ 

 األعشح داخً اٌى١ٍخ. سٚػ 

 



 

 

 فاعلٌات حفل ختام األنشطة الطالبٌة باإلسكان الطالبى

 

ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ث١ٕٓ ألبِذ اٌى١ٍخ ٠َٛ  –رؾذ سػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس/ أؽّذ عؼذ اٌذ٠ٓ ِؾّٛد ػّش 

ؽفً رٛص٠غ عٛائض خزبَ األٔؾطخ اٌطالث١خ ثبإلعىبْ اٌطالثٝ  ِب٠ٛ اٌغبسٜ ثّطؼُ اٌى١ٍخ  10اٌضالصبء اٌّٛافك 

اٌفبئض٠ٓ ثبٌّشوض األٚي ٚاٌضبٔٝ فٝ األٔؾطخ  ٚ رنُ 1106-1109ٌطالة اٌفشق األسثؼخ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

 األعزّبػ١خ ٚاٌش٠بم١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌذ١ٕ٠خ .

 



 

 

 

 

ٚلذ أٌمٝ ع١بدح اٌؼ١ّذ وٍّخ سؽت ف١ٙب ثبٌطالة اٌؾنٛس ٕٚ٘أُ٘ ٌزفٛلُٙ فٝ األٔؾطخ اٌّخزٍفخ ٚ رّٕٝ ٌُٙ 

 دٚاَ اٌزفٛق ،صُ لبَ ع١بدرٗ ثزٛص٠غ اٌغٛائض ػٍٝ اٌفبئض٠ٓ.
 

 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٚاألعزبر اٌذوزٛس/ ِٙبة  -ٚؽنش اٌؾفً األعزبر اٌذوزٛس /٘ؾبَ فجؾٝ 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚػذد ِٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ  –ػجذ اٌشصاق 

 اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة.
 

 

  

 



 

 

 إٌّبلؾبد

 "مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث / أحمد سعد سالم "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

-/ أحمد سعد سالم إبراهٌمتمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث
المقٌد بقسم الرٌاضه المدرسٌه وعنوانها: " تأثٌر إستراتٌجٌة التعلم التولٌدي فً التحصٌل المعرفً  

 وتحسٌن بعض المهارات الحركٌه بدرس التربٌه لتالمٌذ المرحله اإلعدادٌه األزهرٌه "

 

 الساعة الحادٌة عشر صباحاً. 1029ماٌو  1وذلك ٌوم الخمٌس الموافق 



 

 

 "مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث / أحمد شعبان "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

-تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث/ أحمد شعبان الشحات عطٌه
بدرس  المقٌد بقسم الرٌاضه المدرسٌه وعنوانها: " تأثٌر عقود التعلم على تحسٌن بعض المهارات الحركٌه 

 التربٌه الرٌاضٌه "

 

 الساعة الثانٌه ظهراً. 1029ماٌو  1وذلك ٌوم الخمٌس الموافق 

 



 

 

 "الباحث / أحمد نصره ... ٌناقش رسالة الدكتوراه "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

- تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث / أحمد محسن مصطفى نصره
 ره الرٌاضٌه والتروٌح وعنوانها: " معاٌٌر جودة األنشطه الالصفٌه بالمعاهد األزهرٌه "المقٌد بقسم اإلدا 

 

 الساعه الحادٌة عشر صباحا. 1029ماٌو  4وذلك ٌوم السبت الموافق 



 

 

 "ٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌنالباحث / محمد شاكر ... ٌناقش رسالة الدكتوراه "بكل

 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث / محمد شاكر الصافً تمت 
وعنوانها: " تأثٌر التدرٌبات البالٌستٌه على بعض  المقٌد بقسم التمرٌنات والجمباز  - عبدهللا خضر

 المتغٌرات المٌكانٌكٌه لتحسٌن األداء المهاري لقفزة الشقلبه األمامٌه "

 

 الساعه الحادٌة عشر صباحا. 1029ماٌو  4وذلك ٌوم السبت الموافق 



 

 

 "الدكتوراه للباحثه / ٌاسمٌن التالوي "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌنمناقشة رسالة 

 

ثه/ ٌاسمٌن سعٌد محمد تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباح
المقٌده بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها: " تأثٌر برنامج غذائً ورٌاضً  -التالوي 

 سنه " 26 -21على مكونات الجسم وبعض القدرات البدنٌه للبنات النحٌفات من سن 

 

 الساعة الحادٌة عشر صباحاً. 1029ماٌو  5وذلك ٌوم األحد الموافق 



 

 

 "مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه / نورا إبراهٌم "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه/ نورا إبراهٌم عوض 
المقٌده بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها: " برنامج تأهٌلى مقترح لحدب البلوغ  حافظ

 " وتأثٌره على جودة الحٌاه للمراهقات

  

 الساعة الحادٌة عشر صباحاً. 1029ماٌو  24وذلك ٌوم الثالثاء الموافق 

 



 

 

 "مناقشة رسالة الماجستٌر للباحثه / فاطمه عوض "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن

 

-تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحثه/ فاطمه عوض عبدالقوي 
المقٌده بقسم تدرٌب األلعاب الرٌاضٌه وعنوانها: " محتوى فنً مقترح لقطاع براعم كرة السله تحت  
 " سنوات بمنطقة اإلسكندرٌه 8

 

 الساعة الثالثه عصراً. 1029ماٌو  28وذلك ٌوم السبت الموافق 

 


