نشــرة متخصصه شــهر ٌونٌو 1029
األستاذ الدكتور /على البٌك شخصٌة شهر ٌونٌو 1029

يؼزجش األعزبر اىذمز٘س ػي ٚفَٖي اىجيل األعزبر ثقغٌ رذسيت اىشيبضبد اىَبئيخ ثنييخ اىزشثيخ اىشيبضيخ
ثْيِ قبٍخ ٍشٍ٘قخ ٍٗؼشٗفخ ف ٚاىَغبه اىشيبضٗ ٚىٔ ثبع مجيش فٕ ٚزا اىَغبه ٍِٗ األعبرزح اىزيِ أػط٘ا
اىنضيش ىينييخ ٍِ ػيٌَٖ مَب شغو اىؼذيذ ٍِ اى٘ظبئف اىشيبضيخ اىَشٍ٘قخ فٍ ٚغبه اىزذسيت ٗ اىَذيش
اىفْٗ ٚيزغٌ اىذمز٘س ػي ٚثشٗػ اىَشثي ٗاىَؼيٌ اىفبضو في شخصٔ ٗعي٘مٔ مَب يزغٌ ثبىؼطبء ىزالٍيزٓ ،
ٗرزقذً أعشح مييخ اىزشثيخ اىشيبضيخ ثْيِ رقذيشاً ٍْٖب ىَغيشرٔ اىؼيَيخ ٗخذٍبرٔ اىغيييخ إلصشاء اىؼيٌ
ٗاىَؼشفخ اىز ٚاٍزذد ألػ٘اً ػذيذح ثبىنييخ أُ ينُ٘ ٕ٘ شخصيخ شٖش ٍبي٘ ىؼبً 9102

ٗثئعشاء ىقبء ٍغ اىغيذ أ.د /ػي ٚاىجيل صشػ ثأّٔ ٍِ ٍ٘اىيذ ٍؾبفظخ اإلعَبػيييخ ٗمْذ أىؼت ف ٚاىشبسع
ٗأّب طفو مشح م٘رش إىي ٕٚ ٚمشح رْظ ٗمْذ أرٕت ىجالط اىزؼبُٗ ىن ٚأػً٘ أّب ٗأخ٘رٗ ٚمْب ّؼشف
ّؼً٘ م٘يظ عذا ألُ ٗاىذ ٙثذُٗ ٍجبىغخ مبُ أؽغِ ٗاؽذ يؼشف يؼً٘ ف ٚاألعَبػيييخ ّ،ؼزجش أّب ٗأخ٘رٚ
ٍِ األعيبه اىز ٚأعزَزؼذ ثصغش عْٖب م٘يظ عذا.
ال ر٘عذ أٍ ٙشبمو ف ٚفزشح اىَذسعخ مْذ ٗاىؾَذ هلل أّغؼ دائَب ً فقذ مبُ اىزذسيظ ثبىَذاسط ينف ٚثأقو
مَيخ ٍزامشح ،أّب مْذ ٍِ ػبئيخ سيبضيخ فأٗالد ػَز ٚمبّ٘ا ييؼجُ٘ اىنشح ٗ ٍشٖ٘سيِ عذاً ٌٍْٖٗ صالػ
اث٘ عشيشخ ٗػالء أث٘عشيشخ ٗػي ٚأث٘ عشيشخ مبّ٘ا أسثؼخ أٗالد ػَز ٚييؼجُ٘ فّ ٚبد ٙاإلعَبػييٚ
دسعخ أٗىٍَ ٚزبصح ٗ أٗالدٌٕ ييؼجُ٘ أيضب ً ثبىنشح.
أّضََذ فٕ ٚزا اى٘قذ ٗأّب صغيش إى ٚاىْبد ٙاإلعَبػيي ٚإىي ٚمبّ٘ا ثيق٘ى٘ا ػيئ ثشاصيو ٍصش مبُ يضٌ
ٍغَ٘ػخ مجيشح ٍِ الػجيِ رٗ ٍغز٘ ٙػبى ٚعذاً إىي ٚػَي٘ا أعٌ اإلعَبػييٚ

فأّب ّشبد ثيِ اىغجبؽخ ٗثيِ اىنشح ٗف ٚعِ  01عْخ مْذ ٍِ أثطبه اىغَٖ٘سيخ ف ٚاىغجبؽخ مبثزِ ّبدٙ
ٕيئخ قْبح اىغ٘يظ ف ٚمشح اىَبء مْب فشقخ ق٘يخ عذاً ٍٗؼشٗفخ مبُ فئ فشقخ اعبّت ثزيؼت أرَشّب ٍؼبٌٕ
ٗأرؼيَْب ٌٍْٖ ٗغيجْبٌٕ ٗأصجؼ فشيق ٍصش ٙىنشح اىَبء ٗ فئ ثؼض االعبّت ٗ مْذ أّب سئيظ فشقخ
عجبؽخ مشح اىَبء ثبإلعَبػيييخ.
ظييذ ٍذح طف٘ىز ٚثيِ اىغجبؽخ ٗاىنشح ٗمبُ ْٕبك رؾبيو ػييب ىن ٚأعزَش ثبىنشح ؽز ٚثؼذ دخ٘ى ٚمييخ
اىزشثيخ اىشيبضيخ ثْيِ األعزبر /ػجذٓ صبىؼ اى٘ؽش مبُ ػبيض يأخزّ ٚىينشح ٗىنِ أّب قيذ ال ألّ ٚمْذ
ثطو عجبؽخ ٗمشح ٍبء ٍَزبص.
دخيذ مييخ اىزشثيخ اىشيبضيخ ثشغجخ ٗؽت ىيَغبه اىشيبضٗ ٚمبُ ٍؼٍ ٚغَ٘ػخ ٍزفقيِ ف ٚؽجْب ىيَغبه
اىشيبضٗ ٚاعزَشيْب فئ ٗاىؾَذ هلل ٕزا اىَغبه أػطبّب فشصخ ىيغفش ف ٚمو ٍنبُ.
رخشعذ ٍِ مييخ اىزشثيخ اىشيبضيخ ثبىٖشً عْخ ٗ 0291مبّذ دفؼز ٚثٖب فشقخ مشح ق٘يخ عذا رضٌ طٔ
إعَبػيو ٗشؾزخ ٗؽَذ ٙاىؾشرٗ ٚعَيش قطت ٗثذٗ ٙػجذ اىفزبػ مبّ٘ا ميٌٖ ٍْزخت ٍصش ٗدفؼز.ٚ
ثؼذ رخشع ٚرٌ رؼييْ ٚثنييخ اىزشثيخ اىشيبضيخ ثْيِ ثبألعنْذسيخ مَؼيذ ٗمْب ف ٚاألٗه ال ي٘عذ ؽَبً عجبؽخ
مْب ّؼط ٚعجبؽخ ف ٚثؾش أث٘قيش ٗمْذ ف ٚاىجذايخ أدخو ٍغ اىذمز٘س فزؾ ٚاىنشداّ ٚاىَؾبضشاد
رٌ رغْيذ ٙىفزشح ٗؽضشد ؽشة  0291مْذ ضبثظ أؽزيبط ٚػي ٚاىقْبه ثؼذ فزشح اىغيش عبفشد ثؼضخ
إى ٚاالرؾبد اىغ٘فيزٗ ٚؽصيذ ػي ٚدمز٘سآ ف ٚفيغفخ اىزشثيخ اىشيبضيخ ٗرٌ رشقيز ٚمَذسط.
فٍ ٚغبه اىؼَو اىزطجيق ٚقَذ ثبىؼَو ف ٚأٍبمِ مضيشح ٍضو ٍذسة ف ٚأّذيخ مضيشح ٗاشزغيذ ٍخطظ أؽَبه
رذسيت ٗد ٙمبّذ أٗه ٍشح ينُ٘ فيٖب ؽبعخ أعَٖب ٍخطظ أؽَبه رذسيت أّب ٗ اىذمز٘س عَبه ػالء
ٍٗغنذ سئيظ عٖبص اىنشح ف ٚاىْبد ٙاألٗىَج ٚف ٚعْخ  ، 0290أشزغيذ فٍْ ٚزخجبد ٍصش ف ٚاىنشح
مَخطظ أؽَبه ٗفٍ ٚغبه اىغجبؽخ مَذيش فٍْ" ٚغئ٘ه ػِ اىغجبؽخ ف ٚاىْبد ٙمئ" ٍغنذ فّ ٚبدٙ
عج٘سرْظ
ف ٚعْخ ٍ 0291غنذ ٍذيش فّْ ٚبد ٙعج٘سرْظ عجبؽخ ٗمبُ ػْذٗ ٙاؽذ ٍِ أثطبه أفشيقيب ؽغبً ٍؾَذ
ػيٗ ٚمبُ ػْذ ٙأثطبه مضيشح ثْبد ٗثْيِ .

ف ٚعْخ  0291ػَيذ ٍششٗع ٍْزخت ٍصش ىيْبشئيِ ف ٚاىغجبؽخ ىَذح عْخ مبٍيخ ٗمبُ ٍؼ01 ٚ
ٍذسثيِ ٍغبػذيِ ٍِ أؽغِ اىَذسثيِ ٌٍْٖ اىذمز٘س ٍغذٍْ ٙص٘س ٗاىذمز٘س ؽبرٌ ؽغْ ٚرجغ ارؾبد
اىغجبؽخ ،عبفشد ٍغ ٍْزخت ٍصش ىيغجبؽخ مزيش.
ٍغنذ ٍخطظ أؽَبه ىيْبد ٙاألٗىَج ٚاىغنْذس ٍِ ٙعْخ  0221ؽز ٚعْخ  0221ف ٚاىفزشح د ٙمبُ
األٗىَج ٚىٔ ٗضغ مجيش عذاً طيغ ٍْٔ أؽَذ اىنأط ٗعبسٗ ٙمبُ أؽَذ اىنأط ٕذاف اىذٗس ٙف ٚاىضالس
عْ٘اد دٗه ّٗظ اىْبدّ ٙطخ عبٍذح أيبٍٖب ف ٚعْخ ٍِ اىغْيِ عيجيِ  91ع٘ه

ٗف ٚعْخ  0221أيضب ً عبفشد ٍغ ٍْزخت ٍصش ىيْبشئيِ ف ٚاىغجبؽخ إى ٚرّ٘ظ ٗأخزّب اىجط٘ىخ
األفشيقيخ ف ٚرّ٘ظ ٗ ،ف ٚعْخ  0220رشمذ رذسيت اىغجبؽخ ٗىَب ػَيْب إّزخبثبد أخزد ّبئت سئيظ
ارؾبد اىغجبؽخ ٗف ٚأصْبء رىل دخيذ ػض٘ اىيغْخ اىفْيخ األفشيقيخ ىيغجبؽخ
ف ٚػبً  0221عبفشد إى ٚم٘سيب مَخطظ ثشاٍظ ٍْزخت ٍصش ف ٚاىنشح ٍغ اىنبثزِ شؾزٔ اإلعَبػييٚ
ٗؽصيْب ػي ٚاىَشمض األٗه ٗمبُ أيبٍٖب ؽبسط اىَشٍ ٚش٘ثيش ٍٗغنذ ٍْزخجبد ٍصش ف ٚاىن٘سح
ىيْبشئيِ  01عْخ إىي ٚدخو مأط اىؼبىٌ ٍٗغنذ ٍغ اىنبثزِ ؽيَ ٚط٘الُ ٍخطظ أؽَبه ىفشيق  02عْخ
ٍ،غنذ ّبد ٙف ٚاىغؼ٘ديخ ٗمبُ اىْبد ٙدٓ ف ٚقشيخ ٗ ٕزٓ اىقشيخ طيؼذ ٍْٖب عجبؽيِ ٍِ أؽغِ
اىغجبؽيِ إىي ٚػبٍ٘ا اىَبّش ف ٚأقو ٍِ  2عبػبد  1عجبؽيِ ٌٍْٖ ّبصش اىشبرىٍ ٍِ ٚصش ٍِٗ 9
اىغؼ٘ديخ عيذ فبخش ٗػيٍ٘ ٙنٚ
ٍغنذ فزشح  1شٖ٘س مَخطظ أؽَبه ّبد ٙاالعَبػييٗ ٚأخزّب مأط ٍصش عْخٗ 0221مبُ ٍؼ ٚمبثزِ
ػي ٚأث٘ عشيشخ مَذيش فْ ٚمبُ اىْبد ٙاإلعَبػييٍ ٚغي٘ة  ٍِ 9األٕي ٚثؼذ شٖشيِ ٗ ّصف غيجْب
األٕي ٚفٍ ٚصش ٗأخزّب مأط ٍصش ثْفظ اىالػجيِ.

يؼْ ٚأّب مْذ عجبػ ف ٚاألٗه صٌ ػَيذ ثبىزذسيت صٌ ّبئت سئيظ ارؾبد اىغجبؽخ ٗ ثؼذيِ ػض٘ اىيغْخ
اىفْيخ األفشيقيخ ىيغجبؽخ ٗأّب أيضب ً ؽنٌ عجبؽخ دٗى ٚف ٚأث٘عب عْخ  9111مْذ اىؾنٌ اىذٗى ٚىجط٘ىخ
أفشيقيبٗ ،أيضب ً مْذ ػض٘ ىغْخ اىزخطيظ ف ٚاىيغْخ األٗىَجيخ اىَصشيخ ٗأصْبء رىل قَذ ثؼَو ٍششٗع
إػذاد اىذٗسح االطالّزيخ األٗىَجيخ ف ٚاألىؼبة ف ٚعْخ  9111ؽيش مبّذ اىجط٘ىخ ف ٚػبً  9119فؼَيْب
رخطيظ ألخزيبس اىالػجيِ ٍْز ػبً ٗ 9111أصْبء اىقيبً ثٖزا اىَششٗع مبُ الثذ ينُ٘ ْٕبك ٍشمض قيبعبد
ف ٚاىيغْخ األٗىَجيخ اىَصشيخ ،ؽبىيب ً رالٍيز ٙف ٚاىزذسيت ٍَزبصيِ ٗ اٍزذاد ى ٗ ٚدٓ فضو ٍِ ػْذ هللا.
ػْذ ٙاىنضيش ٍِ اىَؤىفبد اىشيبضيخ ػذدٕب  91مزبة ٌٍْٖ
مزبة اىقيبط ف ٚاىَغبه اىشيبض( ٚأّب ٗاألعزبر اىذمز٘س أؽَذ خبطش) ٕٗ٘ ػجبسح ػِ  911صفؾخ ٗعْخ
اىْشش  0211فئ عَيغ اىقيبعبد اىز ٚثيؼَيٕ٘ب ؽز ٚاآلُ ٗيؼزجش ٍشعغ سئيغ ٚىنو اىجؾ٘س إىي ٚأرؼَيذ
ٗثأقً٘ ثبىزذسيظ ىيطالة ٍْٔ ػَييبً.
مزبة ؽَو اىزذسيت
رخطيظ اىزذسيت اىشيبض.ٚ
مزبة ساؽخ اىشيبض( ٚأّب ٗاألعزبر اىذمز٘س ػالء ػيي٘ح)
أعظ إػذاد الػج ٚمشح اىقذً.
مزبة رذسيت مشح اىغيخ (أّب ٗ األعزبر اىذمز٘س شؼجبُ إثشإيٌ)
مزبة اإليقبع اىؾي٘ٗ ٙاإلّغبص اىشيبض( :ٚأّب ٗاألعزبر اىذمز٘س صجش ٙػَش) أٗه ٍشح أىقيذ ٍؾبضشح ػِ
اإليقبع اىؾي٘ ٙف ٚاىَْيب عْخ  0291قبى٘ا دمز٘س ػي ٚاىجيل ثيق٘ه إئ  ،عْخ  0221ثؼز٘ا ى ٚف ٚمييخ
اىزشثيخ اىشيبضيخ ثبىضقبصيق ػيشبُ أىقٍ ٚؾبضشح ػِ اإليقبع اىؾي٘ ٌٕٗ ٙعغي٘ا اىَؾبضشح ٗطجؼٕ٘ب
ف ٚاىنزبة ثزبػٌٖ.
مزبة ٍٗضبد سيبضيخ (يؾز٘ ٙػي ٚػذح ٍقبالد)
مزبة شؼش سيبض ٚػْ٘أّ ٍ :يؾَخ شؼشيخ "اإلعَبػيي ٚثشاصيو اىنشح اىَصشيخ فشقخ سضب ىيفُْ٘
اىنشٗيخ"
أّب ؽبىيب ً ثأدسط رخطيظ رذسيت ف ٚاىنييخ ٗف ٚعبٍؼبد ٍخزيفخ ٗرخطيظ اىزذسيت ٍش ف ٚاىغجبؽخ ثظ ال
دٓ ف ٚمئ ألُ اىزخطيظ ٗاؽذ ىنِ ٍغبه اىزطجيق ٕ٘ إىيٍ ٚخزيف  ،قَذ ثبإلششاف ػي ٚمضيش ٍِ اىشعبئو
اىؼيَيخ ٗأّب ٍذسط فٍ ٚغبالد ٍخزيفخ ٍضو أىؼبة اىق٘ ٗ ٙاىغَجبص ٗ األىؼبة ألُ إىي ٚمبُ ٍؼبٓ
اىذمز٘سآ ٗيَنِ أُ يششف ػي ٚسعبئو مبّ٘ا ٍؼذٗديِ قَذ ثبإلششاف ٍضالً ػي ٚاىذمز٘س صذيق ط٘الُ
ٗ اىذمز٘س أؽَذ اىٖبد ٗ ٙاىذمز٘س ػصبً ؽيَ ٚػييَٖب سؽَخ هللا ٗ ػي ٚاىذمز٘س صم ٚف ٚمشح اىطبئشح
ٍٗبصىذ ؽز ٚاآلُ أششف ػي ٚاىشعبئو ػيَيخ مَب قَذ ٗ أقً٘ ؽبىيب ً ثَْبقشخ اىنضيش ٍِ اىشعبئو اىؼيَيخ
ٗ أدسط اآلُ ىيذساعبد اىؼييب ٗ ىطالة اىنييخ.
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قشس سئيظ عبٍؼخ اإلعنْذسيخ ٍذ فزشح ػَبدح األعزبر اىذمز٘س /أؽَذ عؼذ اىذيِ ٍؾَ٘د ػَش  -ػَيذ مييخ
اىزشثيخ اىشيبضيخ ثْيِ ؽزّٖ ٚبيخ اىؼبً اىغبٍؼ( 9191-9102 ٚفٗ )9191/1/10 ٚرىل ثبىقشاس سقٌ
 0901ثزبسيخ 9102/9/99
ٗ رزقذً أعشح اىنييخ ثخبىص اىزْٖئخ ىغيبدرٔ ٍزَْيخ ىٔ دٗاً اىز٘فيق ٗ اىغذاد.

390طالب ٌحضرون المعسكر اإلجبارى لطالب الفرقة الرابعة بكلٌة التربٌة
الرٌاضٌة بنٌن

ػقذد مييخ اىزشثيخ اىشيبضيخ ثْيِ اىَؼغنش اإلعجبس ٙىطالة اىفشقخ اىشاثؼخ ثبىنييخ رؾذ سػبيخ األعزبر
اىذمز٘س /أؽَذ عؼذ اىذيِ ٍؾَ٘د -ػَيذ اىنييخ ٗرْظيٌ األعزبر اىذمز٘سٕ /شبً صجؾٗ ٚميو اىنييخ ىشئُ٘
اىزؼييٌ ٗاىطالة ٗاششاف اىَؼغنش ىألعزبر اىذمز٘س /ؽبصً ؽغِ ٍؾَ٘د ٗرىل ٍِ يً٘ اىغجذ اىَ٘افق
 01يّ٘ي٘ ٗىَذح أعج٘ع ؽيش ؽضش ػذد  121طبىت ٍِ طالة اىفشقخ اىشاثؼخ ٍِ ٍغَو ػذد 101
طبىت.

ٗثذأ اى َؼغنش يً٘ اىغجذ ثيقبء ثيِ طالة اىفشقخ اىشاثؼخ ٗعيبدح اىؼَيذ ؽيش سؽت عيبدرٔ ثبىطالة
ٗطيت ٌٍْٖ اإلىزضاً ثزؼييَبد اىَؼغنش ٗثبىَ٘اػيذ ٍغ اإلىزضاً ثؾض٘س اىْذٗاد اىز ٚع٘ف يزٌ ػَيٖب
أصْبء اىَؼغنشٗ ،أمذ عيبدرٔ ىٌٖ أُ أيبً اىنييخ ٕ ٚأعؼذ أيبً ؽيبرٌٖ ٗرمش ىٌٖ إَٔيخ ػَو عشٗثبد
ىيز٘اصو ٍغ ثؼض ثؼذ اىزخشط ٗ ،ىقذ ؽضش عيبدرٔ ٗعجخ اىغزاء ٍغ اىطالة ف ٚيٍ٘ ٚاىغجذ ٗاىضالصبء
ٗرىل ىيَزبثؼخ ٗاالطَئْبُ ػي ٚع٘دح ّٗ٘ػيخ اىزغزيخ اىَقذٍخ ىيطالة.

ٗقذ أىزضً اىطالة ثَؼغنشاد اىؼَو اىز ٚرَذ أصْبء اىَؼغنش ٗاىز ٚمبّذ أيبً األؽذ ٗاألصْيِ ٗاىضالصبء ٍِ
اىغبػخ  2.11صجبؽب ً ؽز ٚاىغبػخ  00.11ؽيش رٌ رقغيٌَٖ إىٍ ٚغَ٘ػبد رقً٘ مو ٍغَ٘ػخ ثزْغيق
ٍْطقخ داخو اىنييخ إلظٖبس اى٘عٔ اىؾغِ ىينييخ.

ٗأىزضً أيضب ً اىطالة ثؾض٘س اىْذٗاد اىز ٚرَذ خاله اىَؼغنش ٗاىز ٚمبّذ مبىزبى:ٚ
ّ ذٗح ػِ ميفيخ مزبثخ اىغيشح اىزاريخ ٗؽبضش فيٖب اىذمز٘س ػبٍش عؼذ ػبٍش.
ّ ذٗح ػِ ميفيخ اىزؾضيش ىيذساعبد اىؼييب ٍِ دثيٍ٘خ ٍٗبعغزيش ٗدمز٘سآ ٗؽبضش فيٖب األعزبر
اىذمز٘س أعؼذ اىنينٗ ٚميو اىنييخ ىيذساعبد اىؼييب ٗاىجؾ٘س.
ّ ذٗح ػِ ٍغبالد ػَو خشيظ اىزشثيخ اىشيبضيخ ٗؽبضش فيٖب اىذمز٘س ٍؾَذ غضالُ.

منح الدكتور /منصور عطاهللا  ...درجة أستاذ مساعد "بالتربٌه الرٌاضٌة بنٌن"

تتقدم أسرة كلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدٌن محمود عمر –
عمٌد الكلٌه بخالص التهنئه إلى السٌد الدكتور /منصور عبدالحمٌد عطا هللا  -المدرس بقسم
أصول التربٌة الرٌاضٌة لمنح سٌادته درجة أستاذ مساعد بذات القسم بناء على
موافقة مجلس جامعة اإلسكندرٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  ،1029/2/12متمنٌٌن لسٌادته دوام
التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /معتز الحداد  ...درجة مدرس "بالتربٌه الرٌاضٌة بنٌن"
تتقدم أسرة كلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدٌن محمود عمر – عمٌد
الكلٌه بخالص التهنئه إلى السٌد الدكتور /معتز سعٌد فتحً عبدهللا الحداد – المدرس المساعد بقسم
تدرٌب الرٌاضات المائٌه لمنح سٌادته درجة مدرس بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة
اإلسكندرٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  ،1029/2/12متمنٌٌن لسٌادته دوام التقدم واالزدهار.

منح الدكتور  /محمد السٌد شعبان  ...درجة مدرس "بالتربٌه الرٌاضٌة بنٌن"
تتقدم أسرة كلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن برئاسة األستاذ الدكتور /أحمد سعدالدٌن محمود عمر – عمٌد
الكلٌه بخالص التهنئه إلى السٌد الدكتور /محمد السٌد أحمد شعبان – المدرس المساعد بقسم تدرٌب
مسابقات المٌدان والمضمار لمنح سٌادته درجة مدرس بذات القسم بناء على موافقة مجلس جامعة
اإلسكندرٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  ،1029/2/12متمنٌٌن لسٌادته دوام التقدم واالزدهار.

اىَْبقشبد

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /عمر خبٌز "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /عمر خالد حسٌن خبٌز-
المقٌد بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌه وعنوانها " :التحلٌل البٌومٌكانٌكً لمسافة  22متر األولى من
سباق  20متر سباحه بالزعانف "

وذلك ٌوم الخمٌس الموافق ٌ 21ونٌه  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

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

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /إسالم محمد سامً
إبراهٌم  -المقٌد بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌه وعنوانها " :دراسة العالقه بٌن اإلنجاز الرقمً لالعبً
التجدٌف وبعض المهارات النفسٌه "

وذلك ٌوم السبت الموافق ٌ 22ونٌه  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا ً .

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحثه ٌ /اسمٌن األطروش "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحثهٌ /اسمٌن محفوظ إسماعٌل
األطروش  -المقٌده بقسم تدرٌب العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :تأثٌر برنامج بدنً وغذائً
على إنقاص الوزن لدى السٌدات البدٌنات بداللة التنوع الجٌنً "

وذلك ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 21ونٌه  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

الباحث  /صفا سالمه ٌ ...ناقش رسالة الدكتوراه "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  /صفا سالمه محمد أحمد -
المقٌد بقسم أصول التربٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :بناء مقٌاس إلكترونً لألمن النفسً لطالب كلٌات التربٌه
الرٌاضٌه بجمهورٌة مصر العربٌه "

وذلك ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 21ونٌه  1029الساعه الحادٌة عشر صباحا.

الباحثه  /سمر مسعد ...تناقش رسالة الماجستٌر "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحثه  /سمر مسعد محمد عبدالوهاب
حسب النبً  -المقٌده بقسم العلوم الحٌوٌه والصحٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :تقٌٌم بعض المتغٌرات
الفسٌولوجٌه والبدنٌه فً ضوء أهداف منهج التربٌه الرٌاضٌه لطالبات المرحله اإلعدادٌه "

وذلك ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 21ونٌه  1029الساعه الثانٌه ظهراً.

مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثه /منار عنتر "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثه /منار عنتر إبراهٌم غزى  -المقٌده
أصول التربٌه الرٌاضٌه وعنوانها " :برنامج رٌاضً لخفض حدة اإلضرابات النفسٌه والسلوكٌه لألطفال ذوي
اإلعاقه الذهنٌه القابلٌن للتعلم من ( )21 -9سنة "

وذلك ٌوم األحد الموافق ٌ 29ونٌه  1029الساعة الحادٌة عشر صباحاً.

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /سعٌد عثمان "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /سعٌد عثمان عباس حسن
 المقٌد بقسم الرٌاضه المدرسٌه وعنوانها " :تأثٌر إستخدام برنامج حركً معدل على بعض المتغٌراتالبدنٌه لألطفال ذوي اإلعاقه السمعٌه بالصف األول اإلبتدائً "

وذلك ٌوم األربعاء الموافق ٌ 12ونٌه  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا ً .

مناقشة رسالة الماجستٌر للباحث  /عاطف مرسً "بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه بنٌن"

تمت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحث /عاطف محمد علً مرسً -
المقٌد بقسم تدرٌب األلعاب الرٌاضٌه وعنوانها " :دراسه تحلٌلٌه مقارنه لمستوى األداء الفنً للحكم والحكام
اآلخرون وعالقته بنتائج مبارٌات أمم أوروبا  1022وأمم إفرٌقٌا  1022لكرة القدم "

وذلك ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 12ونٌه  1029الساعة الحادٌة عشر صباحا ً .

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 .

