نشــرة متخصصه شــهر ٌولٌو 1029
الطالب/بٌجاد حسن محمود شخصٌة شهر ٌولٌو 1029

اعزىّبالً ٌٍزمٍيذ اٌز ٜارجؼزٗ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ثبٌمبء اٌضٛء ػٍ ٝؽخصيخ ِزّيضح ؽٙشيبً فمذ رُ
اخزيبس اٌطبٌت /ثيجبد دغٓ ِذّٛد  -اٌطبٌت ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ ثبٌىٍيخ ٚرٌه ٌزفٛلٗ اٌشيبضٚ ٝاٌذساعٝ
ثجبٔت خٍمخ اٌّؾٛٙد ٌٗ ِٓ صِالئٗ ٚرشؽيخ لغُ سػبيخ اٌؾجبة ٌٗ ٌزفٛلٗ ،أْ يى ٛ٘ ْٛاٌؾخصيخ
اٌّزّيضح ٌؾٙش يٌٛي9102ٛ

ٚف ٝاجشاء دٛاس ِغ اٌطبٌت ثيجبد لبي :أٔب أعّ ٝثيجبد دغٓ ِذّٛد طبٌت ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ ثىٍيخ اٌزشثيخ
اٌشيبضيخ ثٕيٓ –جبِؼخ االعىٕذسيخ رخصص رذسيت سيبض ٝوشح عٍخ
رُ أٌزذبل ٝثبٌىٍيخ ف ٝػبَ ٚ 9102ثؼذ ارّبٌٍِ ٝفشلخ األ ٌٝٚثزمذيش جيذ ِجّٛع  %10عبفشد اٌٝ
ٌٕذْ  ٚلّذ ثزؤجيً عٕخ صبٔيخ ٌٛجٛد ٜفٌٕ ٝذْ  ٚف ٝاٌفشلخ اٌضبٔيخ وبْ رشريج ٝاٌشاثغ ػٍ ٝاٌذفؼخ ثزمذيش
جيذ جذاً ِٚجّٛع ٚ% 38ف ٝاٌفشلخ اٌضبٌضخ دصٍذ ػٍ ٝرمذيشأِزيبص ِٚجّٛع  ٚ %31ثبرْ هللا
ٚثزٛفيك ِٓ هللا أطّغ أْ أدصً ػٍ ٝرمذيش ػبٌٚ ٝيى ْٛرشريج ِٓ ٝاألٚائً أيضب ً ف ٝاٌفشلخ اٌشاثؼخ
ٚارّٕ ٝطجؼب ً أْ أوِٛ ْٛجٛد ٕ٘ب ف ٝاٌمغُ .

اٌذّذ هلل أٔب ٍِزضَ فِٛ ٝاػيذ دضٛسٌٍ ٜىٍيخ ٚدضٛس اٌّذبضشاد ِٚضٍ ٝاألػٍ ٝدوبرشح رخصص وشح
اٌغٍخ ثبٌىٍيخ ٚأخص ثبٌزوش اٌذوزٛس ػبِش عؼذ ٘ ٛأغبْ ثيشاػ ٝسثٕب ف ٝوً أفؼبٌٗ ٍِٚزضَ ف ٝػٍّٗ
جذاً  ٛ٘ٚيؼزجش أصغش ِذيش فٕ ٝف ٝاالعىٕذسيخ أرّٕ ٝأْ أؤ ْٛصفٗ ،اٌذميمخ وً اٌذوبرشح ف ٝاٌىٍيخ ٔبط
ِذزشِخ جذا.
أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّجب ي اٌؼٍّ ٝخبسط اٌىٍيخ أٔب ٚاٌذّذ هلل وٕذ ثؤٌؼت وشح عٍخ ِٕز طفٌٛزٚ ٝدز ٝعٓ
اٌؼؾشيٓ ديش ٌؼجذ فٔ ٝبد ٜاٌزشاَ ٌٚؼجذ عٕخ ف ٝدِٕٛٙس ٌٚؼجذ عٕخ ف ٝاٌؾجبْ ٌٚىٓ ِؼظُ ٌؼج ٝوبْ
فٔ ٝبد ٜاٌزشاَ.

أِب ِجبي اٌزذسيت فمذ ثذأد اٌزذسيت ف ٝأٚي عٕخ ٌ ٝف ٝاٌىٍيخ ديش دسثذ ٔبد ٜاٌجيؼ فشع االعىٕذسيخ
صُ ِغبػذ ِغ فشلخ  01عٕخ ِغ وبثزٓ ِذّذ ساؽذ فٔ ٝبد ٜاٌزشاَ صُ عبفشد ٌٕذْ ٚثؼذ ػٛدرٌٕ ِٓ ٝذْ
لّذ ثبٌزذسيت فٔ ٝبد ٜعّٛدخ ٔٚبد ٜاٌجيبد ٌٚىٓ ٌضغظ اٌؼًّ فٔ ٝبد ٜعّٛدخ ثجبٔت أ٘زّبِٝ
ثبٌزفٛق ف ٝدساعز ٝرشوذ ٔبد ٜعّٛدخ دز ٝأعزّش ف ٝاٌزفٛق اٌذساع.ٝ

اٌذّذ هلل ػشض ػٍيب اآلْ أْ أدسة فٔ ٝبد ٜاالرذبد ٌٚىٓ ٔظشاً ٌمشة دخ ٌٝٛاٌجيؼ آلداء اٌٛاجت
اٌٛطٕ ٝأػززسدٚ ،ايضب ً ػشض ػٍيب اٌؼًّ وّذسة ٌفشلخ ِيٕ ٝثبعىذ ف ٝعّٛدخ ٚأػززسد أيضبً ٌمشة
دخ ٌٝٛاٌجيؼ.
أرّٕ ٝثؼذ رخشج ٝأْ أو ْٛػض٘ ٛيئخ رذسيظ ٌٚىٓ ف ٝدبٌخ ػذَ اٌزٛفيك اْ ؽبء هللا أعزّش فٝ
اٌزذسيت ٚدٍُ ديبر ٝأْ أو ْٛأصغش ِذسة فِ ٝصشٚ ،طجؼب ً ٌ ٛفيٗ فشصخ عفش ٌ ٛأ ٜدٌٚخ ػشثيخ طٍجذ
ِذسثيٓ أوِ ْٛزٛاجذ ٚسثٕب ثبرْ هللا يٛفمٕ ،ٝاٌ ٝجبٔت ٘زا ثؼذ رخشج ٝعٛف أل َٛثبٌزمذيُ ف ٝاٌضجبط
اٌّزخصصيٓ فِ ٝجبي اٌجيؼ دز ٝأرّىٓ ِٓ خذِخ ٚطٕ.ٝ

نشر فٌلم تعلٌمى لكٌفٌة أختبارات القدرات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن -جامعة
االسكندرٌة
رمذَ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ – جبِؼخ األعىٕذسيخ فيٍُ رؼٍيٌّ ٝىيفيخ آداء أخزجبساد اٌمذساد ثبٌىٍيخ
ٚاٌز ٝعٛف رجذأ يٌ 9102/1/1 َٛطالة اٌضبٔٛثخ اٌؼبِخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اِزذبٔبد اٌضبٔٛيخ اٌؼبِخ
ٔٚزٌٍّّٕ ٝزمذِيٓ إٌجبح ٚ ،ثؤِىبٔه سإيخ ٘زا اٌفيٍُ ػٍ ٝاٌشاثظ اٌزبٌ ٝػٍ ٝلٕبح اٌّٛلغ ػٍ ٝاٌيٛريٛة
https://youtu.be/g7Q4cSJrev8

معسكر عمل لطالب عشٌرة الجوالة ألستقبال طالب أختبارات القدرات بكلٌة

التربٌة الرٌاضٌة بنٌن

رذذ سػبيخ األعزبر اٌذوزٛس/أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش -ػّيذ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ٚاؽشاف
األعزبر اٌذوزٛس٘/ؾبَ صجذٚ ٝويً اٌىٍيخ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍيُ ٚاٌطالة يٕظُ لغُ سػبيخ اٌؾجبة (ٌجٕخ
اٌجٛاٌخ) ِؼغىش ػًّ ٌطالة ػؾيشح اٌجٛاٌخ ثبٌىٍيخ ٚرٌه إلعزمجبي طالة أخزجبساد اٌمذساد ٚرجٙيض
اٌّالػت ثذايخ ِٓ ي َٛاألسثؼبء اٌّٛافك ٚ 9102/1/8دزٙٔ ٝبيخ اخزجبساد اٌمذساد.

بالصور  ...بدء اختبارات القدرات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن – جامعة
االسكندرٌة

أعزمجٍذ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ -جبِؼخ اإلعىٕذسيخ ي َٛاٌغجذ اٌّٛافك  9102/1/1طالة اٌضبٔٛيخ
اٌؼبِخ اٌشاغجيٓ ف ٝاإلٌزذبق ثبٌىٍيخ إلجشاء اخزجبساد اٌمذساد اٌشيبضيخ.

ٚلبي اٌذوزٛس /أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش -ػّيذ اٌىٍيخ ،ف ٝثيبْ ٌٗ  ،أٔٗ يزُ أعزمجبي اٌطالة ٌٍزغجيً
اإلٌىزشٚ ٝٔٚػًّ اٌىؾف اٌطج ٝاٌّجذئ ٌُٙ ٝصُ ثؼذ رٌه رزُ أخزجبساد اٌمذساد ٚاٌز ٝرزضّٓ طٛي ٚٚصْ
ٚلٛاَ ٚؽخصِٙٚ ٝبسح صُ أخزجبس اٌشيبض ٝصُ اخزجبس اٌزوبء ٚاٌّؼٍِٛبد

ٌّٚؼشفخ ويفيخ أجشاء األخزجبساد اٌذخٛي ػٍ ٝاٌشاثظ اٌزبٌ:ٝ
https://youtu.be/g7Q4cSJrev8

بالصور....عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ٌتفقد سٌر اختبار الذكاء
والمعلومات

رفمذ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش -ػّيذ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ي َٛاٌخّيظ اٌّٛافك
 9102/1/00عيش اخزجبس اٌزوبء ٚاٌّؼٍِٛبد ِٚزبثؼخ أِ ٜؾبوً رمبثً اٌطالة اٌزيٓ يجزبص ْٚأِزذبٔبد
اٌمذساد اٌشيبضيخ.

ٚجذيش ثبٌزوش أْ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ثذأد ف ٝأعزمجبي طالة اٌضبٔٛيخ اٌؼبِخ اٌشاغجيٓ فٝ
األٌزذبق ثبٌىٍيخ أػزجبساً ِٓ ي َٛاٌغجذ اٌّٛافك  1يٌٛي ٛاٌجبس. ٜ

تجدٌد اعتماد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن بأبى قٌر جامعة االسكندرٌة

لشس ِجٍظ اداسح اٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ جٛدح اٌزؼٍيُ  ٚاالػزّبد ف ٝجٍغزٙب ي َٛاإلصٕيٓ اٌّٛافك 01
يٌٛي 9102 ٛثٕبءاً ػٍ ٝرمشيش فشيك اٌّشاجؼخ اٌّئعغ ٝثشلُ  213ثزبسيخ  9103/09/91رجذيذ
اػزّبد وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ثؤث ٝليش جبِؼخ االعىٕذسيخ ٌّذح خّظ عٕٛاد.

ِغ خبٌص اٌزمذيش  ٚاالدزشاَ ٌىً ِٓ عبُ٘ ف ٝدصٛي اٌىٍيخ ػٍ ٝاالػزّبد ِشح أخشٜ
ػّيذ اٌىٍيخ/أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش

األستاذ الدكتور /هشام جابر ٌتفقد أعمال أختبارات القدرات بكلٌة التربٌة
الرٌاضٌة بنٌن

رفمذ األعزبر اٌذوزٛس٘ /ؾبَ جبثشٔ ،بئت سئيظ جبِؼخ اإلعىٕذسيخ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍيُ ٚاٌطالة ي َٛاٌضالصبء
اٌّٛافك  9102/1/01عيش أػّبي أخزجبساد اٌمذساد ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ

ٚرٌه ٌألطّئٕبْ ػٍ ٝرٛفيش اٌذػُ اٌالصَ ٌٍطالة آلداء االخزجبساد ثغٌٛٙخ  ٚيغش ٚ ،وبْ ف ٝأعزمجبي
عيبدرٗ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش – ػّيذ اٌىٍيخ ٚاٌغبدح اٌٛوالء ٚأِيٓ اٌىٍيخ.

وّب رفمذ عيبدرٗ اٌؼذيذ ِٓ إٌّؾآد داخً اٌىٍيخ ٚأػّبي اٌزطٛيش اٌز ٝرّذ ثٙب ٚرٌه أعزؼذاداً ٌٍؼبَ
اٌذساع ٝاٌجذيذ.

بدء مبادرة تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن

رذذ سػبيخ أ.د/أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش – ػّيذ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ٚأ.دِٙ/بة ػجذ اٌشصاق
– ٚويً اٌىٍيخ ٌؾئ ْٛخذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ ٚأؽشاف أ.َ.دِٕ /صٛس ػجذ اٌذّيذ ػطب هللا -اٌّذيش
اٌزٕفيزٌٛ ٜدذح اٌجذٛس ٚاٌّؼٍِٛبد اٌشيبضيخ  ،ثذءد ي َٛاألدذ اٌّٛافك  9102/1/02ف ٝرّبَ اٌغبػخ
اٌضبٌضخ ػصشاً ثمبػخ اٌّئرّشاد ثبٌىٍيخ ِجبدسح رؼٍيُ اٌٍغخ االٔجٍيضيخ ٌٍّجزّغ اٌذاخٍ ِٓ ٝأثٕبء اٌىٍيخ
ٚاٌّجزّغ اٌخبسج.ٝ

ديش يذبضش ف٘ ٝزٖ اٌذٚسح ٔخجخ ِٓ اٌّذبضشيٓ اٌّزّيضيٓ  ٚاٌّئٍ٘يٓ ػٍّيبً ٌزذسيظ اٌٍغخ االٔجٍيضيخ
ٚ ،لذ اللذ ٘زٖ اٌذٚسح ألجبي وجيش فمذ ؽبسن فيٙب دٛاٌ 011 ٝفشد .
ٚجذيش ثبٌزوش أْ ٘زٖ اٌذٚسح عٛف رىٌّ ْٛذح ؽٙش ثٛالغ صالس ِذبضشاد أعجٛػيبً.

زٌارة نائب المركز القومى للتعلٌم األلكترونى بالمجلس األعلى للجامعات لكلٌة
التربٌة الرٌاضٌة بنٌن

أعزمجً األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ عؼذ اٌذيٓ ِذّٛد ػّش – ػّيذ وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ ي َٛاٌخّيظ
اٌّٛافك  9102/1/03اٌذوزٛسحٔ /بٔغ ٝاٌذِشداػ – ٔبئت اٌّشوض اٌمٌٍ ِٝٛزؼٍيُ األٌىزش ٝٔٚثبٌّجٍظ
األػٌٍٍ ٝجبِؼبد ف ٝصيبسح ٌٙب ٌٍىٍيخ ٌزفمذ ٌجبْ اخزجبساد اٌمذساد ٌألطّئٕبْ ػٍ ٝرٛفيش اٌذػُ اٌالصَ
ٌٍطالة .

ديش رُ رفمذ وٕزشٚي اٌزغجيً ٌٍمذساد ٚعيش اخزجبس اٌزوبء ٚاٌّؼٍِٛبد ٌٚجبْ اٌطت اٌّجذئٚ ٝوبْ
ثصذجخ عيبدح اٌؼّيذ األعزبر اٌذوزٛس /ػجذ إٌّؼُ ثذيش-األعزبر ثمغُ اٌؼٍ َٛاٌذيٛيخ ٚاٌصذيخ اٌشيبضيخ .

ٚلذ رفمذد عيبدرٙب اٌؼذيذ ِٓ إٌّؾآد داخً اٌىٍيخ ٚأػّبي اٌزطٛيش اٌز ٝرّذ ثٙب.

ندوة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن عن مبادرة السٌد الرئٌس عبد الفتاح السٌسى
لصحة المرأة

أٔطاللبً ِٓ ِجبدسح اٌغيذ اٌشئيظ ػجذ اٌفزبح اٌغيغٌ ٝصذخ اٌّشأحٚ ،اٌز ٝرغزٙذف اٌىؾف اٌّجىش ػٓ
أٚساَ اٌضذٌٍّ ٜشأح أليّذ ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ثٕيٓ رذذ سػبيخ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ عؼذ اٌذيٓ
ِذّ ٛػّش – ػّيذ اٌىٍيخ ٔذٚح ٌٍزٛػيخ ػٓ ٘زا اٌّشض رغزٙذف ِغججبد اٌّشض ٚطشيمخ ويفيخ
اوزؾبفٗ ِ ٚب يغزٍضَ فؼٍٗ ػٕذ ِجشد اٌؾه فٚ ٝجٛدٖ

وّب رُ اٌزطشق ألِبوٓ ػالجٗ ٚاٌزؼشف ػٍ ٝاٌزبسيخ اٌّشضٌٍّ ٝصبة ٚػٛاًِ اٌخطٛسح ٚدبضش فيٙب
دوزٛسح /ػجيش دغٓ اٌؼجِّٕ -ٝطمخ إٌّزضح اٌطجيخ ٚاألعزبرح /عٍِٕ ٜٛصٛس اٌؾبػش – سػبيخ طفً
طٛعِ ْٛضمفخ صذيخ

ٚلذ أليّذ ٘زٖ إٌذٚح ي َٛاٌخّيظ اٌّٛافك  9102/1/03ف ٝرّبَ اٌغبػخ اٌذبديخ ػؾش صجبدبً  ٚاللذ
أ٘زّبَ  ٚألجبي ِٓ اٌؼبٍِيٓ ثبٌىٍيخ .

إفتتاح المنتدى األول للدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن

إفتتح الدكتور /مختار ٌوسف  -نائب رئٌس جامعة األسكندرٌة للدراسات العلٌا والبحوث ٌوم السبت
الموافق ٌ 12ولٌو الجارى المنتدى األول للدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ،حٌث بدأ
المنتدى بكلمة من األستاذ الدكتور /أحمد سعد الدٌن محمود عمر -عمٌد الكلٌة ثم كلمة لألستاذ
الدكتور/أسعد الكٌكى  -وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث رحبا فٌها بالسادة الحضور فى المنتدى
وشكرا لهم مشاركتهم الفعالة.

وقد أكد الدكتور /مختار ٌوسف خالل كلمته على الدور الرٌادي لجامعة اإلسكندرٌة فى إقامة المنتدى
العلمى األول للدراسات العلٌا بجمٌع كلٌات ومعاهد جامعة اإلسكندرٌة ،كما تحدث سٌادته عن
أستراتٌجٌة جامعة األسكندرٌة للدراسات العلٌا والبحوث بهدف تنمٌة قدرات ومهارات التواصل
والعرض لدى طالب الدراسات العلٌا.

كما ألقى األستاذ الدكتور/محمد إبراهٌم نصر –األستاذ المساعد بقسم الهندسة الزراعٌة بكلٌة زراعة
األسكندرٌة ومدٌر مكتب حقوق الملكٌة الفكرٌة محاضرة بعنوان "الملكٌة الفكرٌة فى بحوث الدراسات
العلٌا" ،وقد حضر المنتدى لفٌف من أعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة و طالب الدراسات العلٌا
بالكلٌة ،وفى نهاٌة المنتدى قدم عدد من طالب الدراسات العلٌا بالكلٌة عرضا ً للعدٌد من األبحاث ،وقد تم
تكرٌم بعض طالب الدراسات العلٌا الذٌن قدموا أحسن بحث بتقدٌم شهادات تكرٌم لهم.

تهنئـــة

ٕ٘ؤد أعشح وٍيخ اٌزشثيٗ اٌشيبضيٗ ثٕيٓ ثشئبعخ األعزبر اٌذوزٛس /أدّذ عؼذاٌذيٓ ِذّٛد ػّش  -ػّيذ
اٌىٍيخ األعزبر اٌذوزٛسِ /ذّذ دغٓ ِذّذ ػٍ – ٝسئيظ لغُ رذسيت اٌشيبضبد اٌّبئيخ ٚاٌّذبضش اٌذٌٝٚ
ثبإلرذبد اٌذٌ ٌٝٚإلٔمبر  ILSألخزيبس عيبدرٗ ِٓ لجً اإلرذبد اٌذٌ ٌٝٚألٔمبر ٌزِ ٌٝٛغئٌٛيخ رذسيظ اٌذٚسح
اٌزذسيجيخ اٌذٌٚيخ ٌّذسث ٝاألٔمبر خالي اٌفزشح ِٓ  ، 9102/1/1-8وّب رُ أخزيبس ِذسط دوزٛسِ/ؼزض
اٌذذاد ِذبضشاً دٌٚيب ً ثٕفظ اٌذٚسح.

إٌّبلؾبد

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

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /محمد عاطف إبراهٌم
طاٌل  -المقٌد بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌه وعنوانها " :دراسه التكلٌفات الفسٌولوجٌه للجهاز
الدوري التنفسً لدى الغواصٌن "

وذلك ٌوم السبت الموافق ٌ 19ونٌه  1029الساعة الثانٌه ظهراً .

الباحث  /محمد جامع ٌ ...ناقش رسالة الدكتوراه "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

ت مت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /محمد محمد فتحً عٌد
جامع  -المقٌد بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌه وعنوانها " :تقوٌم متطلبات اإلداره الفنٌه ببعض
حمامات السباحه بمنطقة وسط الدلتا "

وذلك ٌوم اإلثنٌن الموافق ٌ 2ولٌو  1029الساعه الحادٌة عشر صباحا.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /حاتم سالم "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /حاتم محمود حمدي سعد
سالم  -المقٌد بقسم الرٌاضه المدرسٌه وعنوانها " :فاعلٌة نموذج للتدرٌس الواقعً على تحسٌن بعض
المهارات الحركٌه وتعدٌل بعض القٌم اإلجتماعٌه بدرس التربٌه البدنٌه "

وذلك ٌوم اإلثنٌن الموافق ٌ 2ولٌو  1029الساعة الثانٌه ظهراً .

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

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /محمد فوزي إسماعٌل
محمد عمر  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :برنامج تدرٌبات تعوٌضٌه
نوعٌه لناشئ الكاراتٌه ذوي انحرافات العمود الفقري المركبه "

وذلك ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 1ولٌو  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

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

تم ت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /عبدالمنعم محمد حسن
محمد  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :برنامج تأهٌلً لتحسٌن
موروفولوجٌة منطقة حزام الحوض للسباحٌن الناشئٌن ذوي التجوٌف القطنً الزائد المركب "

وذلك ٌوم األربعاء الموافق ٌ 3ولٌو  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /محمود صقر "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /محمود سمٌر أحمد صقر
 المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :برنامج تأهٌلً إلنحراف وتر أكلٌسوتأثٌره على الكفاءه القوامٌه للطرف السفلً "

وذلك ٌوم األربعاء الموافق ٌ 3ولٌو  1029الساعة الثانٌة ظهراً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه /أمل فهمً "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

ت مت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه /أمل محمود حسن محمد
فهمً  -المقٌده بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :تقوٌم عوامل األمان والسالمه
بالبٌئه المدرسٌه المدمجه وتأثٌره على اإلصابات واإلنحرافات القوامٌه "

وذلك ٌوم السبت الموافق ٌ 3ولٌو  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /أسامه الشال "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /أسامه سعد عبدالواحد
الشال  -المقٌد بقسم الرٌاضه المدرسٌه وعنوانها " :برنامج إلعداد طالب المٌدانً الداخلً إلكتساب
الكفاٌات التكنولوجٌه فً تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه "

وذلك ٌوم األحد الموافق ٌ 2ولٌو  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

الباحث  /محمد رٌحان ٌ ...ناقش رسالة الدكتوراه "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /محمد عبدالحلٌم
عبدالعزٌز رٌحان  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :برنامج تعوٌضً
باستخدام الحجامه والزٌوت العطرٌه على تخفٌف آالم أسفل الظهر للغواصٌن التجارٌٌن ذوي التجوٌف
القطنً الزائد "

وذلك ٌوم الخمٌس الموافق ٌ 22ولٌو  1029الساعه الحادٌة عشر صباحا.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /كرٌم على "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /كرٌم على عبد الفتاح
محمود  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌة و الصحٌة الرٌاضٌة وعنوانها " :تأثٌر برنامج تدرٌبات تعوٌضٌة
على مورفولوجٌة الحوض لدى الرٌاضٌٌن ذوى آالم المنطقة القطنٌة"

وذلك ٌوم السبت الموافق ٌ 23ولٌو  1029الساعة الواحدة ظهراً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /عبد المحسن الدهمة "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه
بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /عبد المحسن كامل دسوقى
الدهمة  -المقٌد بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة وعنوانها " :فائض المرونة كمؤشر لتنمٌة المرونة
الخاصة و تحسٌن مستوى األداء الفنى لسباحة الصدر"

وذلك ٌوم السبت الموافق ٌ 23ولٌو  1029الساعة الثانٌة ظهراً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /جون صلٌب عبد المسٌح"بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه
بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /جون صلٌب عبد المسٌح
صلٌب  -المقٌد بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة وعنوانها " :بناء بطارٌة أختبارات للمهارات النفسٌة
واالنجاز الرقمى لناشىء رٌاضة التجدٌف"

وذلك ٌوم األحد الموافق ٌ 21ولٌو  1029الساعة الواحدة ظهراً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /محمد عطٌة إبراهٌم الرفاعى "بكلٌة التربٌه
الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /محمد عطٌة إبراهٌم
الرفاعى  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة وعنوانها " :برنامج تأهٌلى لمصابى
اإلنزالق الغضروفى القطنى على بعض المؤشرات البٌولوجٌة وجودة الحٌاة"

وذلك ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 23ولٌو  1029الساعة الواحدة ظهراً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /طارق حمدون "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /طارق حمدون محمد جابر
الحربً  -المقٌد بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :تأثٌر إستخدام األلعاب الصغٌره
المعدله كتدرٌبات تأهٌلٌه لتحسٌن بعض إنحرافات الطرف السفلً لألطفال من ( )9 – 3سنوات "

وذلك ٌوم الخمٌس الموافق ٌ 12ولٌو  1029الساعة الثانٌة عشر ظهراً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحثه  /رٌهام البالصً "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحثه /رٌهام جمال أنور محمد علً
البالصً  -المقٌده بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :توظٌف الحجامه والتدرٌبات
التعوٌضٌه فً تأهٌل حاالت آالم أسفل الظهر المصاحبه لبعض تشوهات العمود الفقري لكبار السن "

وذلك ٌوم اإلثنٌن الموافق ٌ 19ولٌو  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا ً.

