جامعة اإلسكندرية
كلية التربية الرياضية – أبو قير
مجلس الكلية رقم ( )6بتاريخ 2136/32/31

اليوم والتاريخ
الزمان
حضر اإلجتماع كالً من :

الثالثاء 2136/32/31
 31.11صباحًا

 .1ا.د /نادر محمد محمد مرجان
 .2ا0د/احمد سعد الدين محمود
 .3ا0د/محمد عبد الحميد بالل
.4
.5
.6
.7
.8

ا0د/صفاء صفاء الدين عباس
ا0د /شعبان ابراهيم محمد
ا0د/احمد محمود محمد ابراهيم
ا0د/يحى محمد زكريا الحريرى
ا0د/اشرؾ عدلى بخيت

المكان

قاعة اإلجتماعات بالكلية

عميد الكلية ورئيس المجلس
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
رئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
رئيس قسم تدريب االلعاب الرياضية
رئيس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
رئيس قسم التمرينات والجمباز
رئيس قسم تدريب الرياضات المائية

 .9ا0د/هبه عبد العظيم محمد
 .10ا0د /مجدى حسن يوسؾ
 .11ا0م0د/رافت سعيد هنداوى
 .12ا0م0د/رافت عبد المنصؾ على

رئيس قسم الرياضه المدرسية
رئيس قسم أصول التربية الرياضية
رئيس قسم االدارة الرياضية والترويح
رئيس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 .13ا0د /زكى محمد محمد حسن

أستاذ متفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية

 .14ا0د /محمد صبرى عمر

أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية الرياضية

 .15ا0د /سامى ابراهيم نصر

أستاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 .16ا0د /عادل محمود عبد الحافظ
 .17ا0د /نوال ابراهيم على شلتوت
 .18ا0د /نادية محمد رشاد
 .19ا0د /سمير عبد الحميد على
 .20ا0د /عبد المحسن جمال الدين
.21 .21ا0د /عبد الفتاح فتحى مبروك خضر

أستاذ متفرغ بقسم الرياضة المدرسية
أستاذ بقسم الرياضة المدرسية
أستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
أستاذ بقسم االدارة الرياضية والترويح
أستاذ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
أستاذ بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

 .22ا0د /منتصر ابراهيم احمد طرفه
 .23ا0د /احمد السيد لطفى
 .24ا0د /سكينه محمد نصر
 .25ا0د/هيثم عبد الرزاق احمد
 .26ا0م0د /هشام محمد احمد حمدون
 .27م.د /احمد محمد عبد المنعم ابراهيم

أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية
أستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار
أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية
أستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز
عن االساتذة المساعدين
وحدة الضمان والجودة

اعتذار عن الحضور
 .28ا0د/حسين على عبد السالم
 .29ا0د /عبد المنعم بدير محمد القصير

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أستاذ متفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

تغيب عن الحضور
 .30م0د /محمد عارؾ السيد سيد احمد

عن المدرسين
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 بسم هللا الرحمن الرحيم إفتتح أ1د/عميد الكلية ورئيس المجلس ورحب سيادته بجميع أعضاءمجلس الكلية
 وتقدم سيادته بخالص العزاء فى شهدء مصر وضحايا الكنيسة البطرسية بكاتدرائية الكرازةالمرقسية بالعباسية هذا الحادث األليم الذى هز جميع أركان مصر صباح يوم االحد
 2136/32/33هذا اإلرهاب الغاشم الذى يحاول بشتى الطرق أن ينال من زعزعة وأمن
واستقرار الوطن وأن يفرق بي ن أبناء الوطن الواحد وتدم ايضا بالدعاء الى جميع مصابى هذه
العملية اإلرهابية بالشفاء العاجل .
 وشكر سيادته م /إيهاب عمر شفيق عيسى بقسم الرياضية المدرسية لتقرير عن " ورشة عملالحوار المجتمعى لتطوير التعليم المنعقد بكلية الصيدلة ــ عين شمس الثالثاء الموفق
.2136/33/22
أوال  :المتابعة :
ثانيا ً  -:انتصذيك عهٗ لشاس يجهظ انكهيت نغببك سلى ( )4بتبسيخ 6116/11/6
انكهيّ سلى  6/4بتبسيخ . 6116/11/11

ٔ يذضش

انمــــشاس -:تى انتصذيك عهٗ يذضشيٍ االجتًبع انغببميٍ.
رابعا  :موضوعات مجلس الجامعة يعرضها ا1د /عميد الكلية

:

 .3خطاب ا1د /رئيس جامعه االسكندرية بخصوص تلقى سيادته التهنئه بمناسبة تعيينه رئيسا ً لجامعه

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .2الخطاب الوارد من الدكتور /االمين العام بمكتب االتحاد الجامعات العربية بخصوص منح للطلبة الصومالين لدراسة
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالتنسيق مع االمانة العامة لالتحاد .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .1خطاب السيد االستاذ الدكتور /مساعد أول الوزير لشئون العالقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بوزارة التعليم العالى
بخصوص مبادرة جامعه االسكندرية لعدد من المنح الدراسية قصيرة األجل لشباب الباحثين من المعيدين والمدرسين
المساعدين والمدرسين (  GYRـــ )ALEX

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .4الخطاب الوارد من السيد االستاذ /مدير عام االدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص منح المركز الدولى للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية (.)ICGEB

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .5إجتماع لجنه الدراسات العليا والبحوث فى جلستها المنعقدة بتاريخ  21اكتوبر  2136بالتواصل مع موزع فحص نسب اإلقتباس .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .6توصية اللجنه العليا للجوائز بجلستها المنعقدة فى  2136/33/31بعدم منح السيد الدكتور /محمود الطنيخى محمد عامر ــ
المدرس بالكليه الطب البيطرى جائزة الجامعه للتشجيع العلمى لعام 2135

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب

 .7خطاب ا1د /مجدى أبو فريخه بخصوص مؤتمر العلمى االول لقسم تدريب االلعاب الرياضية بالكليه (شعبة كرة سلة

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .8قرار مجلس الجامعه رقم ( )369لسنه  2136بخصوص اللجنه الطبية الدائمه لعالج أعضاء هيئة التدريس بجامعه االسكندرية

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .9قرار مجلس الجامعه رقم ( )368لسنه  2136بخصوص ضوابط ندب أعضاء هيئة التدريس بالجامعه .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .31قرار مجلس الجامعه رقم ( )371لسنه  2136بخصوص إنشاء المجلس التنسيقى للمجمع النظرى .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .33قرار مجلس الجامعه رقم ( )367لسنه  2136بخصوص معايير ومتابعه األعباء التدريسية وآليات تنفيذها .
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انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .32محضر اجتماع لجنه المكتبات الجامعية بجلستها المنعقدة فى  2136/33/22للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .31الخطاب الوارد من ا 1د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا
والبحوث بخصوص مجلة  AMITYلألبحاث اإلدارية .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .34الخطاب الوارد من ا1د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب بخصوص قرر مجلس الجامعه المنعقدة فى
 2136/31/11على أن تقوم كليات الجامعه بتشكيل لجنه داخلية بكل كلية لتطوير العملية التعليمية .
مقترح لجنه تطوير اللوائح وتم ترشيح السادة أعضاء هيئة التدريس من قبل االقسام العلمية وهم . -:
الدراسات العليا
البكالوريوس
ا1د /على فهمى البيك
ا1د /عبد الحليم محمد عبد الحليم
ا1د /صديق ابراهيم طوالن
ا1د /محمد عبد العزيز سالمة
ا1د /محمد خالد عبد القادر حموده
ا1د /متولى مختار حسن
ا1د /حسين احمد حجاج
ا1د /مصطفى السايح محمد
ا1د /زكية ابراهيم كامل
ا1د /شعبان ابراهيم محمد
ا1د /عالء الدين عليوه
ا1د /احمد محمود محمد
ا1د /سمير عبد الحميد على
ا1د /حسنى سيد احمد حسين
ا1د /أميمة ابراهيم العجمى
ا1د /وائل محمد عمر
ا1د /احمد السيد لطفى
ا1د /مجدى حسن يوسف

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
 .35اقتراح أن يكون شرط ترشح أعضاء هيئة التدريس الى احد المناصب االدارية هو الحصول على دورات تدريبية بمركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعه االسكندرية .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .36نص الفقرة من المادة ( )12من قانون تنظيم الجامعات رقم ( )49لسنه  3972والخاص بتشكيل مجلس شئون التعليم والطالب
.

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .37الخطاب الوارد من من ا 1د /رئيس جامعه االسكندرية بخصوص تحقيق اإلنضاط المالى واإلدارى ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومى
مع ضرورة ترشيد اإلنفاق والبحث عن الموارد غير تقليدية على دعم المؤتمرات من جهات مختلفة .
انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .38خطاب ا 1د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث
بخصوص إحتفالية الجامعه باليوبيل الماسى وتشكيل لجان متعددة ومنها لجنه العالقات الدولية  ،.الخارجية الخاصة باليوبيل
الماسى .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .39مقترح تشكيل لجنه أخالقيات البحث العلمى من السادة اعضاء هيئة التدريس.
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ تشكيم نجُّ يكَّٕ يٍ -:
 ا1د /عبذ انًُعى بذيش انمصيش ا1د /عبذ انذهيى يذًذ عبذ انذهيى ا1د /صذيك يذًذ طٕالٌ ا1د /يذًذ صبشٖ عًش ا1د /عبذ انًذغٍ جًبل انذيٍ .21الخطاب الوارد من ا 1د /سمير عبد الحميد على  ،بخصوص الرؤيا حول قطاع التربية الرياضية فى الحفاظ على هوية التربية
الرياضية وتطوير المجال.

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .23خطاب الوارد من ا1د /المدير التنفيذى بمركز التطوير وريادة االعمال بجامعه االسكندرية بخصوص تفعيال لالتفاقية بين
مركز التطوير الوظيفى وريادة االعمال بالجامعه وشركة ميكروسوف ضمن مبادرات المقدمة لتأهيل الطالب لسوق العمل .
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انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .22الخطاب الوارد من ا 1د /مدير عام العقود واللوائح والفتوى بخصوص مدى جواز زيادة مكافاة األشراف للدرجة األولى ودرجة
كبير للعاملين بالوحدات العالجية غير الخاضعين ألحكام القانون رقم  338لسنه .2135
انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .21خطاب من القنصلية العامة التركية بأن هناك عدد من الجامعات التركية قد تم إغالقها من قبل الحكومة التركية .
انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .24خطاب من االوارد من ا 1د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا
والبحوث بخصوص مشروع اتفاق التعاون فى مجال التعليم العالى بين حكومتى ج 1م1ع وجمهورية أوكرانيا .

انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .25الخطاب الوارد من االستاذ /مدير ملبورن انترناشيونال سنتر لتقدم مجموعه من المنح المجانية فى شكل برتوكول تعاون بين
السنتر والكليه وتتمثل تلك المنح فى -:
 .3مجموعه من المنح التدريبية المجانية لتعليم اللغه االنجليزية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والجهاز اإلدارى
والطالب بالكليه .
 .2خدمة التعليم المجانية عن طريق  Whats Appلمن يرغب من مجتمع الكليه .
 .1مجموعة محاضرات تثقيفية مجانية يلقيها مدربين أجانب حول التدريب على امتحان الــ ( ) ILETSواعداد السيرة الذاتية باللغة
اإلنجليزية وعمل الــ ()Interview
انمـــــــــشاس  -:أديط انًجهظ عهًب
 .26بخصوص شرط الحصول على شهادة اللغة االنجليزية من طالب الدراسات العليا المصريين بما فيهم المعيدون والمدرسون
المساعدون عند التقدم باوراق التسجيل بمرحلة الدكتوراه ( القبول ) بدا من فصل خريف . 2137

تحديد مستوى اللغة االنجليزية لطالب الدراسات العليا المصريين كالتالى -:
 أوال -:طالب الماجستيرo

 ITPمن ايمدايست  013درجو

 -ثانيا  -:طالب الدكتواه .

 053 oدرجة تويفل انترناشونال
 5 oدرجات IEITS
 11 oدرجة IBT

أما بالنسبة للطالب الوافدين لمرحلة الدكتوراه اجتياز مستوى  ITPمن ايمدايست  131درجه.
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
 -72الخطاب الوارد من ا1د /سمير عبد الحميد على بخصوص عرض ايرادات ومصروفات الموارد
الذاتية بالكليه على مجلس الكليه .
انمشاس :




تى عشض انًٕصاَّ بًجهظ انكهيّ انغببك سلى ( )1بتبسيخ 6116/8/9
ٔتى عشضٓب يشة اخش بًجهظ انكهيّ انذبنٗ .
ٔتى عشض انبُٕد انتفصيهيت نصُبديك انخذيت انتعهيًيت ٔانصيبَت -
صُذٔق انخذيّ انتعهيًيّ -صُذٔق انصيبَّ – ٔدذِ انبذٕث ٔانًعهٕيبث
– يشكض انهيبلّ انبذَيت.
ٔتى عشض انخطت اإلعتثًبسيت نهكهيت دتٗ  6116/11/01ببنًببنغ
انًبنيت نكم بُذ .
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رابعا -:شئون الدراسات العليا والبحوث
الموضوع االول :إعتمادات المناقشات
اوال  :اعتماد مناقشات رسائل الماجستير بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
3

على مصطفى محمد نور

قسم تدريب التمرينات والجمباز

2

على عبد الحميد محمد

قسم تدريب التمرينات والجمباز

1

بسام محمد هانئ حرب

قسم تدريب التمرينات والجمباز

4

إسراء جاسم العوضى

قسم تدريب التمرينات والجمباز

5

محمد السعيد نصر عواض

قسم االدارة الرياضية والترويح

6

خميس حسن على فرعاص

قسم االدارة الرياضية والترويح

7

محمد يوسف البرادعى

قسم تدريب الرياضات المائية

8

اسماء سامى هميسة

قسم تدريب الرياضات المائية

9

ابراهيم احمد محمود

قسم تدريب الرياضات المائية

 31محمود كامل محمد البستاوى

قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

 33احمد السيد محمد ابو صمادة

قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

الموضوع الثانى :اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
3

محمد البيلى البيلى صبح

قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

2

حسين محمد امين

قسم تدريب االلعاب الرياضية

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ اعتًبداث انشعبئم
انعهًيت(يبجغتيش -دكتٕساِ)

صفحة 5من 32

ثالثا :موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثالث :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علي تش كيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة
الماجستير المقدمة من الباحث /على محمد عبود حسن جبر – المقيد بمرحلة الماجستتير بتتاري ،2010/9/14
تاري التسجيل 2015/1/13
تخصص (إصابات الرياضة والتاهيل ) وموضوعها:
" تاثير برنامج تدريبات وقائية على الحالة القوامية والوظيفية لعمال شركة
قناة السويس للحاويات".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /جنات محمد درويش

اس تاذ فس يولوجيا الرياض ة المتف رل بقس م العل وم الحيوي ة
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

استاذ تربية القوام ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /احمد محمد سيد احمد

اس تاذ االص ابات والتأهي ل الب دنى بقس م العل وم الحيوي ة
والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة
بورسعيد (مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع الرابع:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علي تش كيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة
ال دكتوراه المقدم ة م ن الباح ث /عبدددد يرممدددر محمدددد سدددل ن ي م دددرو – المقي د بمرحل ة التتتدكتوراه بتتتتاري
 ،2010/9/14تاري التسجيل 2013/5/19
تخصص (إصابات الرياضة والتاهيل ) وموضوعها:
" تاثير برنامج تنمية اللياقة القوامية لناشئ الؽطس على مستوى االداء المهارى".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /حسن محمد النواصرة

اس تاذ إص ابات الرياض ة والتأهي ل المتف رل بقس م العل وم
الحيوية والصحية الرياضية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين
– جامعة االسكندرية(مشرفا)
صفحة 6من 32

ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

استاذ تربية القوام ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /صالح مصطفى منسى

اس تاذ ت دريب الرياض ات المائي ة بقس م الرياض ات المائي ة
بكلية التربية الرياضية بالهرم – جامعة حلوان (مناقشا)

ا.د/وائل محمد محمد عمر

اس تاذ االص ابات الرياض ية والتاهي ل الب دنى بقس م العل وم
الحيوية والصحية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية(مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع الخامس:
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه
المقدم ة م ن الباح ث  /خالتتد عبتتد الحتتى محستتب– المقي د بمرحل ة التتدكتوراه بتتتاري  ، 2013/10/8تتتاري
التسجيل 2015/2/10
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" دور رأس المال الفكرى فى دعم الميزة التنافسية بأندية القوات المسلحة"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اس تاذ االدارة الرياض ية المتف رل بقس م االدارة الرياض ية
والت رويح بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اس تاذ االدارة الرياض ية المتف رل بقس م االدارة الرياض ية
والت رويح بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية (مشرفا)

ا.د /حسن أحمد الشافعى

اس تاذ االدارة الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ات –
جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/ماجد مسعد فرغلى

استاذ االدارة الرياضية ورئيس قسم االدارة الرياضية بكلية
التربية الرياضية بالهرم – جامعة حلوان(مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى

صفحة 7من 32

الموضوع السادس:
بش أن موافق ة مجل س قس م االدارة الرياضتتتية والتتتترويح عل ي تش كيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة
الماجستتتتير المقدم ة م ن الباح ث /يحمدددد جمادددد ي سدددمد يبدددري مل ي سدددمد  -المقي د بمرحل ة الماجستتتتير بتتتتاري
 ،2013/10/8تاري التسجيل 2015/2/10
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" العدالة التنظيمية وعالقتها باالداء االدارى للعاملين فى بعض الهيئات الرياضية"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اس تاذ االدارة الرياض ية المتف رل بقس م االدارة الرياض ية
والت رويح بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اس تاذ االدارة الرياض ية المتف رل بقس م االدارة الرياض ية
والت رويح بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية (مشرفا)

ا.د/نبيه عبد الحميد العلقامى

استاذ االدارة الرياضية ورئيس قسم االدارة الرياضية بكلية
التربية الرياضية بالهرم – جامعة حلوان(مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى انعه ًي ألع ضبء نج ُت
انًُبلشت ٔانذكى

الموضوع السابع :
بش أن موافق ة مجل س قس م تتدريب المنتازالت والرياضتات الفرديتة تش كيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة
الدكتوراه المقدمة من الباحث /محمود ف حى يبري مل يسم عمل – المقيد بمرحلة الدكتوراه بتاري 2013/10/8
 ،تاري التسجيل 2015/4/18
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتية ) وموضوعها:
" تأثير استخدام مواقؾ التصرؾ الدفاعى على المستوى الكمى لفعالية مداخل
الهجوم لدى العبى الكوميته برياضة الكاراتيه".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/احمد محمود محمد ابراهبم

استاذ التدريب الرياضى لرياضة الكاراتيه ورئ يس قس م ت دريب
المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/سامح الشبراوى طنطاوى

استاذ الكاراتيه بقسم تطبيقات ونظريات المن ازالت والرياض ات
الفردية بكلية التربية الرياضية -جامعة بورسعيد (مناقشا)
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ا.م.د/السيد مصطفى حسن

استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياض ات الفردي ة بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.م.د/نادر احمد عبد النعيم

استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياض ات الفردي ة بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع الثامن:
بش أن موافق ة مجل س قس م تتتدريب الرياضتتات المائيتتة عل ي تع ديل تش كيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة
الماجستير المقدمة من الباحث  /محمد يوسؾ البرادعتى– المقي د بمرحل ة الماجستتير بتتاري ، 2014/2/11
تاري التسجيل 2015/12/8
تخصص (تدريب غوص) وموضوعها:
" مقارنة تاثير التدريب الهوائى االرضى والمائى على تطوير كفاءة عمل
الجهاز الدورى التنفسى لدى الؽواصين "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
وذلك لؽياب ا.د/يحيى محمد خليل – مشرفا نظرا لظروؾ طارئة خاصة بسيادته.
ا.د /مجدى محمد ابو زيد

استاذ السباحة المتفرل بقسم تدريب الرياضات المائية بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/نادر محمد محمد شلبى

اس تاذ بيولوجي ا الرياض ة وعمي د كلي ة التربي ة الرياض ية –
جامعة العريش(مناقشا)

ا.د /صالح مصطفى منسى

استاذ تدريب السباحة بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم –
جامعة حلوان(مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ ت عذيم انت شكيم انًم تشح يٍ
انمغى انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع التاسع :بشأن موافقة مجل س قس م تتدريب مستابقات الميتدان والمضتمار عل ي تش كيل لجن ة المناقش ة والحك م
لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث /ايمن صالح محمتود العجمتى– المقي د بمرحل ة ال دكتوراه بت اريخ ،2012/3/13
تاري التسجيل  2014/6/14تخصص (تدريب العاب القوى) وموضوعها:
" تقويم الكفاءة البدنية الخاصة فى ضوء المهام القتالية لسالح المشاة
بالمنطقة الشمالية العسكرية "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
صفحة 9من 32

ا.د/عبد الحليم محمد عبد الحليم

استاذ العاب الق وى المتف رل بقس م ت دريب مس ابقات المي دان
والمض مار بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين -جامع ة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د/احمد فكرى محمد سليمان

استاذ العاب الق وى المتف رل بقس م ت دريب مس ابقات المي دان
والمض مار بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين -جامع ة
االسكندرية(مشرفا)

لواء /ا.ح.د/محمد جمال الدين مظلوم استاذ متفرل باكاديمية ناصر العسكرية العليا (مناقشا)
ا.د/احمد سعد الدين محمود

اس تاذ الع اب الق وى بقس م ت دريب مس ابقات المي دان
والمض مار ووكي ل كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين -جامع ة
االسكندرية لشئون التعليم والطالب(مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع العاشر:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار علي تشكيل لجنة المناقشة والحك م لرس الة
الماجستير المقدمة من الباحث /احمد عبد هللا محمد التداؼر– المقي د بمرحل ة الماجس تير بت اريخ ،2013/10/8
تاري التسجيل  2015/6/11تخصص (تدريب العاب القوى) وموضوعها:
" تأثير محتوى مهارى مقترح على بعض مؤشرات التحول من الجرى الى
المروق ومن المروق الى الجرى فى سباق  110متر حواجز "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/على حسين القصعى

استاذ العاب الق وى المتف رل بقس م ت دريب مس ابقات المي دان
والمض مار بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين -جامع ة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د/سمير عباس عمر

استاذ العاب الق وى المتف رل بقس م ت دريب مس ابقات المي دان
والمض مار بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين -جامع ة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د/سهير سالم محفوظ

اس تاذ الع اب الق وى بقس م ط رق الت دريس بكلي ة التربي ة
الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/اميمة ابراهيم العجمى

اس تاذ الميكانيك ا الحيوي ة المتف رل بقس م اص ول التربي ة
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية (مشرفا)
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انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى

الموضوع الحادى عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية علي تشكيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة ال دكتوراه
المقدم ة م ن الباح ث /عد ا ي دددمن ي حالددى ي ا

ددى – المقي د بمرحل ة ال دكتوراه بت اريخ  ،2013/3/12تتتاري

التسجيل 2014/2/11
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" دراسة تحليلية للعالقة بين انماط المشاركة الرياضية واالنتماء الوطنى".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد صبرى عمر

اس تاذ القي اس والتق ويم المتف رل اص ول التربي ة الرياض ية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

اس تاذ عل م ال نفس الرياض ى ورئ يس قس م اص ول التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/عزة شوقى الوسيمى

استاذ علم النفس الرياضى وعميد كلية التربي ة الرياض ية –
جامعة طنطا(مناقشا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع الثانى عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية علي تشكيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة ال دكتوراه
المقدمة م ن الباح ث /حسدن محمدود ربدري مل ي دعمدد – المقي د بمرحل ة ال دكتوراه بت اريخ  ،2013/3/12تتاري
التسجيل 2014/2/11
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" دراسة تحليلية لبعض الجوانب االجتماعية والنفسية لظاهرة التعصب فى المجال الرياضى".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/مجدى حسن يوسف

اس تاذ عل م ال نفس الرياض ى ورئ يس قس م اص ول التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/إخالص عبد الحفيظ

اس تاذ عل م ال نفس الرياض ى – بكلي ة التربي ة الرياض ية –
جامعة المنيا(مناقشا)

ا.د/سكينة محمد نصر

استاذ علم النفس الرياضى بقس م اص ول التربي ة الرياض ية
صفحة 11من 32

للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)
انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى

الموضوع الثالث عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية علي تشكيل لجن ة المناقش ة والحك م لرس الة ال دكتوراه
المقدم ة م ن الباح ث /جم د ل محمددد مبددرو حسددن – المقي د بمرحل ة ال دكتوراه بت اريخ  ،2012/10/14تتتاري
التسجيل 2013/12/10
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" استراتيجيات التصور العقلى وعالقتها بحالة التدفق النفسى لدى العبى كرة القدم ".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد صبرى عمر

اس تاذ القي اس والتق ويم المتف رل اص ول التربي ة الرياض ية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د /احمد كمال نصارى

استاذ علم النفس الرياضى وعميد كلية التربي ة الرياض ية –
جامعة جنوب الوادى (مناقشا)

ا.د /عادل عبد الحميد الفاضى

استاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

اس تاذ عل م ال نفس الرياض ى ورئ يس قس م اص ول التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هٗ انت شكيم انًم تشح يٍ انم غى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
الموضوع الرابع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة
م ن الباح ث /يحمدددد سمدددمي ي م مدددر – المقي د بمرحل ة ال دكتوراه بت اريخ  ،2013/10/8تتتتاري التستتتجيل
2015/6/11
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" وحدات تعليمية مقترحة فى االلعاب الجماعية لتالميذ ذوى االحتياجات الخاصة
بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت ".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /زكية ابراهيم كامل

اس تاذ ط رق الت دريس المتف رل بقس م الرياض ة المدرس ية
صفحة 12من 32

بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)
ا.د /مصطفى السايح محمد

اس تاذ ط رق الت دريس المتف رل بقس م الرياض ة المدرس ية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /رشيد عامر محمد عامر

استاذ طرق الت دريس بقس م المن اهط وط رق الت دريس بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة الزقازيق(مناقشا)

ا.م.د /طه صبحى طه غباشى

اس تاذ مس اعد بقس م الرياض ة المدرس ية بكلي ة التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ انتشكيم انًمتشح يٍ انمغى
انعهًي ألعضبء نجُت انًُبلشت ٔانذكى
رابعا ً  :موضوعات تسجيل خطط األبحاث
الموضوع الخامس عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /
شادى عبد العزيز محمد عبد العزيز– المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(التربية الصحية والصحة الرياضية)
وموضوعها:

" تأثير برنامج توعية صحية فى ضوء متطلبات سوق العمل على كفاءة المهارات المهنية
لطالب كلية النقل البحرى باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى".
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /عالء محمد عليوه

اس تاذ الص حة الرياض ية بقس م العل وم الحيوي ة
والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/محى الدين محمد السايح

اس تاذ عمي د كلي ة النق ل البح رى باالكاديمي ة
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع السادس عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /
احمد محمد عادل حجاجى السيد– المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(إصابات الرياضة والتاهيل) وموضوعها:

" تاثير برنامج تأهيلى على الكفاءة الوظيفية لمفصل الركبة بعد االزاحة الوحشية لعظم الرضفة".
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
صفحة 13من 32

ا.د /وائل محمد محمد عمر

اس تاذ إص ابات الرياض ة والتاهي ل الب دنى بقس م
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

د/محمد عراقى حسن

استش ارى جراح ة العظ ام والط ب الرياض ى
بمرك ز الط ب الرياض ى التخصص ى بمدين ة
نص ر ومستش ار الط ب الرياض ى بدرج ة وكي ل
وزارة بالمجلس القومى للرياضة

ا.م.د/محمد كمال على موسى

اس تاذ مس اعد بقس م العل وم الحيوي ة والص حية
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع السابع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
ميار مجدى احمد الدسوقى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التربية الصحية والصحة الرياضية) وموضوعها:

" تأثير برنامج تدريبات الزومبا وتثقيؾ ؼذائى على إنقاص الوزن للسيدات البدينات
( – 35 – 20سنة)".
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :

ا.د /عالء محمد عليوه

اس تاذ الص حة الرياض ية بقس م العل وم الحيوي ة
والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد

اس تاذ مس اعد بقس م العل وم الحيوي ة والص حية
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الثامن عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
محمود فتحى عبد الحميد عبد العال – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(فسيولوجى) وموضوعها:
" تأثير برنامج تدريبى بأسلوبين مختلفى الشدة (الزمن – المسافة) على بعض المتؽيرات
صفحة 14من 32

الفسيولوجية والمستوى الرقمى لمتسابقى  400متر عدو ".
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :

ا.د /جنات محمد درويش

استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرل بقسم العل وم
الحيوي ة والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/رأفت عبد المنصف على

اس تاذ مس اعد ورئ يس قس م ت دريب مس ابقات
الميدان والمضماربكلية التربية الرياض ية للبن ين
– جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع التاسع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
عبد المنعم محمد حسن محمد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" برنامج تأهيلى لتحسين مورفولوجية منطقة حزام الحوض للسباحين الناشئين ذوى
التجويؾ القطنى الزائد المركب ".
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /ص فاء ص فاء ال دين عب اس استاذ تربي ة الق وام ورئ يس قس م العل وم الحيوي ة
والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د/محمود مدحت عارف

اس تاذ مس اعد بقس م ت دريب الرياض ات المائي ة
بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
ناصر محمد احمد حسان – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(فسيولوجى) وموضوعها:

" تقويم خدمات االسعافات االولية ارتباطا بالجانب الفسيولوجى والبدنى
لمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسى"
صفحة 15من 32

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /يوسف دهب على

استاذ فسيولوجيا الرياض ة المتف رل بقس م العل وم
الحيوي ة والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/محمد كمال على موسى

اس تاذ مس اعد بقس م العل وم الحيوي ة والص حية
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الحادى والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
احمد عزات توفيق كامل – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(اصابات الرياضة والتاهيل) وموضوعها:

" برنامج تأهيلى مقترح مع استخدام كاسات الهواء لتخفيؾ آالم الرقبة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /وائل محمد محمد عمر

اس تاذ إص ابات الرياض ة والتاهي ل الب دنى بقس م
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/محمد كمال على موسى

اس تاذ مس اعد بقس م العل وم الحيوي ة والص حية
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الثانى والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
يحيى ابراهيم محمد الحبشى محمد– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(اصابات الرياضة والتاهيل) وموضوعها:
" تاثير التدليك النقطى على تحسين النؽمة العضلية لحاالت
االطفال المصابين بالشلل الدماؼى"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /إبراهيم خليل إبراهيم

استاذ رسم االعصاب والط ب الطبيع ى بقس م الط ب
الطبيع ى والتأهي ل بكلي ة الط ب – جامع ة
صفحة 16من 32

االسكندرية
ا.د /عبد الباسط صديق عبد الجواد استاذ إصابات الرياضة والتاهيل البدنى بقسم العلوم
الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياض ية
للبنين – جامعة االسكندرية
انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي

الموضوع الثالث والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
حمدى مصطفى محمد عبد الجواد– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التربية الصحية والصحة الرياضية)
وموضوعها:
" تأثير برنامج تثقيؾ صحى وتأهيلى على تحسين جودة الحياة قبل وبعد جراحات
االستبدال الكامل لمفصل الركبة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/نادية محمد رشاد

اس تاذ الص حة الرياض ية المتف رل بقس م العل وم
الحيوي ة والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /إبراهيم خليل إبراهيم

اس تاذ رس م االعص اب والط ب الطبيع ى بقس م
الطب الطبيعى والتأهيل بكلي ة الط ب – جامع ة
االسكندرية

ا.م.د/محمد كمال على موسى

اس تاذ مس اعد بقس م العل وم الحيوي ة والص حية
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الرابع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
حسين جمال محمد طه– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتاهيل) وموضوعها:
" تحليل االصابات الرياضية االكثر شيوعا
وطرق الوقاية منها لدى طالب كليتى التربية الرياضية بنين بجامعتى االسكندرية وحلوان"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/مصطفى السيد إسماعيل طاهر

استاذ االصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقس م
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
صفحة 17من 32

الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/احمد عبد الفتاح عمران

استاذ االصابات الرياضية وتأهيل المعاقين بقسم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي

الموضوع الخامس والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس  /حسن
حسين المويل– المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(االدارة الرياضية) وموضوعها:

" إدارة األحداث الرياضية وتأثيرها على العائد االقتصادى بدولة الكويت"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :

ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اس تاذ االدارة الرياض ية المتف رل بقس م االدارة
الرياض ية والت رويح بكلي ة التربي ة الرياض ية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/رافت سعيد هنداوى

اس تاذ مس اعد بقس م االدارة الرياض ية والت رويح
بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع السادس والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس  /حسن
السيد منصور عبد هللا – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب كرة اليد) وموضوعها:

" فعالية بعض االداءات الهجومية لمنتخبات المستويات العليا فى الدقائق العشرة االولى واالخيرة فى مباريات كرة
اليد"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/ياسر محمد حسن دبور

اس تاذ ت دريب ك رة الي د بقس م ت دريب االلع اب
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية
صفحة 18من 32

ا.د/فتحية على حسن موسى

استاذ متف رل ك رة الي د بقس م الت دريب الرياض ى
وعلم الحركة بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ات –
جامعة االسكندرية

م1د/اكرامى محمد حسن حمزة

م درس بقس م ت دريب االلع اب الرياض ية بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي

الموضوع السابع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس  /يوسف
يعقوب يوسف الشطى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب تنس طاولة) وموضوعها:

" تأثير تؽيير مادة صنع الكرة وفقا لتعديالت القانون على فعالية بعض االداءات المهارية
فى رياضة تنس الطاولة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/مرعى حسين مرعى

اس تاذ ت دريب اله وكى بقس م ت دريب االلع اب
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

ا.د/ياسر كمال محمود غنيم

استاذ ت دريب رياض ات المض رب بقس م ت دريب
االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية للبن ين
– جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الثامن والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس  /هشام عمر
محمد عمر – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب كرة القدم) وموضوعها:
" نموذج مقترح لالحماء لحكام كرة القدم فى االسكندرية "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/حسن السيد ابو عبده

اس تاذ ك رة الق دم المتف رل بقس م ت دريب االلع اب
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

اس تاذ ت دريب ك رة الق دم بقس م ت دريب االلع اب
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
صفحة 19من 32

جامعة االسكندرية
انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع التاسع والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس /محمد محمد جمال الدين عمر شعيب– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة
السباحة) وموضوعها:

" أثر تنمية بعض القدرات الحس حركية على تعلم مهارات سباحة الظهر لدى المكفوفين"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /عزت احمد فضل الهوارى

اس تاذ ت دريب الرياض ات المائي ة بقس م ت دريب
الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبن ين
– جامعة االسكندرية

ا.د /اشرف عيد مرعى

اس تاذ ورئ يس قس م التربي ة الرياض ية المعدل ة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة حلوان

م.د /احمد سعد محمد قطب

م درس بقس م ت دريب الرياض ات المائي ة بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي

الموضوع الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس /عبد الرحمن حمدى عبد الحليم عبد هللا – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة
السباحة) وموضوعها:
" تأثير استخدام قناع تدريب محاكاه المرتفعات على مستوى اداء كل من السرعة
وتحمل السرعة والتحمل العام للسباحين الناشئين مرحلة ( ) 17 – 15سنة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /على فهمى البيك

استاذ السباحة المتف رل بقس م ت دريب الرياض ات
المائية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية

ا.م.د/محمود مدحت عارف

اس تاذ مس اعد بقس م ت دريب الرياض ات المائي ة
صفحة 20من 32

بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية
انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الحادى والثالثين:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس /حسين على محمد اشكنانى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة التايكوندو)
وموضوعها:

" أثر استخدام التدريب المركب المتوازى لتطوير بعض القدرات الحركية على مستوى
اداء الركالت االكثر استخداما لدى العبى مسابقة الكروبجى برياضة التايكوندو"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /حسين احمد السيد حجاج

استاذ المبارزة المتفرل بقس م ت دريب المن ازالت
والرياض ات الفردي ة بكلي ة التربي ة الرياض ية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/ايمان رشاد خليل

اس تاذ مس اعد بقس م ت دريب المن ازالت بكلي ة
التربية الرياضية – جامعة حلوان

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الثانى والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/عبد الحى محمد
عبد الحى ابراهيم حامولة – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهط وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:
" فعالية استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل المعرفى وتعلم بعض
المهارات الحركية فى كرة القدم بدرس التربية الرياضية للمرحلة االعدادية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /مصطفى السايح محمد

اس تاذ ط رق الت دريس بقس م الرياض ة المدرس ية
ب كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية

م.د/محسن محمد محمد سلطح

م درس بقس م الرياض ة المدرس ية بكلي ة التربي ة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

صفحة 21من 32

ا.م.د /طه صبحى طه غباشى

اس تاذ مس اعد بقس م الرياض ة المدرس ية بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الثالث والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/محمد صبحى
فتحى شرف الدين – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهط وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:
" تاثير استراتيجية عظم السمكة على تحسين بعض المهارات الحركية والتحصيل المعرفى
بدرس التربية الرياضية للمرحلة االعدادية"

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /مصطفى السايح محمد

اس تاذ ط رق الت دريس بقس م الرياض ة المدرس ية
ب كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية

ا.م.د/طه صبحى طه غباشى

اس تاذ مس اعد بقس م الرياض ة المدرس ية بكلي ة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الرابع والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارسة/منار عنتر
ابراهيم غزى – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" برنامج رياضى لخفض حدة االضطرابات النفسية والسلوكية لالطفال ذوى
االعاقة الذهنية القابلين للتعلم من (  ) 12 -9سنة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د /نادية محمد سلطان

اس تاذ الت دريب الرياض ى المتف رل بقس م اص ول
التربية الرياضية بكلية التربي ة الرياض ية للبن ين
– جامعة االسكندرية

ا.د /سكينة محمد نصر

استاذ علم النفس الرياضى بقس م اص ول التربي ة
الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

صفحة 22من 32

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع الخامس والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الماجستيرالخاصـة
بالدارسة/نشوى ابراهيم السيد عبده عبد الوهاب – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب الكاراتيه) وموضوعها:
" تأثير استخدام الجمل الخططية االكثر فاعلية بالمستوى الدولى على محددات النشاط
الهجومى لدى العبات النزال الفعلى " الكوميته" فى رياضة الكاراتيه "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/احمد محمود محمد ابراهبم

اس تاذ الت دريب الرياض ى لرياض ة الكاراتي ه
ورئ يس قس م ت دريب المن ازالت والرياض ات
الفردية بكلية التربية الرياض ية للبن ين – جامع ة
االسكندرية

ا.م.د /حمدى عبد المقصود الجزار

اس تاذ مس اعد بقس م ت دريب المن ازالت
والرياض ات الفردي ة بكلي ة التربي ة الرياض ية
للبنين – جامعة االسكندرية

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع السادس والثالثين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /
أيمن كيالنى عبد القادر عطا– المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(إصابات الرياضة والتاهيل) وموضوعها:

" تأثير برنامج ثبات قوامى لتأهيل مفصل الركبة بعد االصالح الجراحى للرباطين
الصليبى االمامى واالمامى الوحشى "ACL&ALL
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :

ا.د/ص فاء ص فاء ال دين عب اس استاذ تربية القوام ورئ يس قس م العل وم الحيوي ة
والص حية الرياض ية بكلي ة التربي ة الرياض ية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/مصطفى السيد إسماعيل طاهر

استاذ االصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقس م
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
صفحة 23من 32

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
الموضوع السابع والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجـيل خطة بحث الماجـستير الخاصـة بالدارس  /حماده ثروت
عيد عبد الحميد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهط وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:

" تأثير االعداد البدنى بااليقاع الموسيقى على تعلم مهارة الوثب الطويل بدرس
التربية الرياضية بمدارس التربية الفكرية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علي النحو التالي :
ا.د/عادل محمود عبد الحافظ

استاذ مسابقات الميدان والمضماربقسم الرياض ة
المدرس ية بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين –
جامعة االسكندرية

ا.د/ايناس موسى عبد التواب دياب

استاذ الموسيقى العربية بقس م التربي ة الموس يقية
بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية

د/ايمان محمد جاد المولى

دكت وراه ط رق تعل يم الفئ ات الخاص ة بقس م
االعاقة العقلية بكلية التربية – جامعة المنصورة

انمـــــــ ــشاس ٔ -:ا فك انًج هظ ع هي ت غجيم خ طت انب ذج ٔع هي ْي ئت
اإلششاف انًمتشدت يٍ انمغى انعهًي
خامسا  :إعتمادات االمتحان التأهيلى
الموضوع الثامن والثالثين :
بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:
العلوم الحيوية والصحية الرياضية
 وائل يوسؾ احمدالعلوم الحيوية والصحية الرياضية
 حسين كمال محمد الحاوىتدريب الرياضات المائية
 معصومة خليل السيد الكاظمىاالدارة الرياضية والترويح
 خالد عبد الحى محسبالرياضة المدرسية
 احمد خميس المطيرىانمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهي اعتًبد َتيجت انتأْيهٗ
الموضوع التاسع والثالثين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص
بالدارس /فؤاد فكرى ابراهيم – تخصص اصابات الرياضة والتاهيل
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
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ا.د /عبد المنعم بدير القصير

استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرل بقسم العلوم الحيوية
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
اإلسكندرية

ا.د /نادية محمد رشاد

استاذ التربية الصحية المتفرل بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/جنات محمد درويش

استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرل بقسم العلوم الحيوية
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
اإلسكندرية

ا.د/مصطفى السيد طاهر

استاذ االصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
اإلسكندرية

ا.د /احمد عبد االفتاح عمران

استاذ اصابات الرياضة وتأهيل المعاقين بقسم العلوم الحيوية
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
اإلسكندرية

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهي تشكيم

نجُت انتأْيهٗ

الموضوع االربعين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تحويل قيد الدارس/محمد
الحميد خليل من قسم تدريب الرياضات المائية الى قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

طلعت عبد

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ تذٕيم ليذ انذاسط

الموضوع الحادى واالربعين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تعديل هيئة االشراؾ الخاصة بالدارسة سمر عصام
عبد العزيز وعنوانها" الحالة القوامية لدى العبى التايكوندو وعالقتها باالصابة الرياضية وهيئة االشراؾ:
ا.د/مرفت السيد يوسؾ

 -ا.م.د /زكريا احمد السيد متولى -م0د /محمد عبد الرحمن

لتصبح هيئة االشراؾ:
ا.د/مرفت السيد يوسؾ
ا.م.د/زكريا احمد السيد متولى
ا.م.د/صبحى حسونة حسونة حسن
* نظرا لسفر م0د/محمد عبد الرحمن
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهي تعذيم ْيئت االششاف

الموضوع الثانى و االربعين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تؽيير عنوان البحث الخاصة بالدارس/محمد عبد
السالم عبد الفراج من " تقييم االشتراطات الصحية فى المنشأت المدرسية بالمرحلة االعدادية فى ضوء معايير الجودة "
ليصبح عنوان البحث ":تقييم االشتراطات الصحية فى المنشأت المدرسية بإدارة المنتزةالتعليمية فى ضوء معايير الجودة"
علما بان هذا التعديل ؼير جوهرى وال يؤثر على موضوع البحث
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهي تعذيم عُٕاٌ انبذج
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الموضوع الثالث واالربعين :
بشأن اعتماد قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية للخطة البحثية فى التخصصات(تدريب المبارزة – تدريب
المالكمة -تدريب المصارعة -تدريب الجودو -تدريب الكاراتيه – كيك بوكس -كونػ فو)للعام الجامعى 2018/2016
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ اعتًبد انخطت انبذثيت

الموضوع الرابع واالربعين :
بشان اعتماد التقارير الدورية الخاصة باالقسام العلمية
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ اعتًبد انتمبسيش انذٔسيت
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خامسا :شئون التعليم والطالب
الموضوع االول  -:بشأن ي لب ي مقدل من و ى أمر ي ب /يحمد حسمن عبد ي ل ح ي مقمد ب لرقد ي ريباه من ي س رج
ث اى مرة إلمق ف قمده عن ي ا ل ي ج ماى  6102/6102وذ سلرة س رج ي ب د.
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

الموضوع الثانى  -:بشأن ي لب ي مقدل من ي ب /أس مد محمد عبد ي ل ح عبد ي ل مف ي مقمد ب لرقد ي ث امد إلمق ف
قمدة عن ي ا ل ي ج ماى  6102/6102وذ ألاه مجاد ب قويت ي مسلحد وم ل أا ه ا سدم ه فى .6102/9/0
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

الموضوع الثالث  -:بشأن ي لب ي مقدل من ي ب /عبد هللا محمود دم ب محمد ي مقمد ب لرقد يألو ى (ب ق) إلمق ف
قمدة عن ي ا ل ي ج ماى  6102/6102وذ ألاه س رج ي ب د مريفقد أسر ه .
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

الموضوع الرابع  -:بشأن ي لب ي مقدل من ي ب /مؤمن سمر ف حى يحمد ي مقمد ب لرقد يألو ى إلمق ف قمدة عن
ي ا ل ي ج ماى  6102/6102وذ ألاه مجاد ب قويت ي مسلحد وم ل أا ه ا سدم ه فى ي ل رة فى .6102/2/0
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

الموضوع الخامس  -:بشأن ي لب ي مقدل من ي ب /يحمد ع ا ي دمن ف ري محمد ي مقمد ب لرقد يألو ى (ب ق)
إلمق ف قمدة عن ي ا ل ي ج ماى  6102/6102وذ وف ة وي ده و و ي ا ئل ي وحمد وي د ه .
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

الموضوع السادس  -:بشأن ي اذر ي مرضى ي س ص ب ب /حسن يحمد زغلول أبو ي ساود ي مقمد ب لرقد يألو ى عن
يم ح ا ت ي ل ل ي دريسى يألول لا ل ي ج ماى .6102/6102
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

الموضوع السابع  -:بشأن ي لب ي مقدل من ي ب /عمرو عبد ي ب س ساد زي ر ي مقمد ب لرقد ي ريباه بأمق ف قمدة
عن ي ا ل ي ج ماى  6102/6102وذ رع مد وي د ه ي مرمضد .
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

سادسا :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
انًٕضٕع االٔل  -:تقرير عن حملة التبرع بالدم الحملة األولى الفصل الدراسى األول  2137/2136خالل
الفترة من  27ــ  2136 /33/29تحت مسمى طالب الفرقه الرابعه  /هشام محمود السعدى  ،الذى توفى أثر
حادث أليم رحمه هللا.
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انمشاس  :تى انتبشع نعذد ( )081يٍ طالة ــ يٕظفيٍ ــ أعضبء ْيئت
انتذسيظ ْٔيئت يعبَّٔ .
تبشع انغيذ ا1دٔ /كيم انكهيّ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة نتشجيع انطالة
ٔتذفيضْى نٓزا انعًم اإلَغبَٗ
تى اإلتفبق بيٍ إداسة انكهيّ ٔانًغئٕنيٍ عٍ بُك انذو بإضبفت فصيهت أيبو
إعًّ ٔتجذيذ يذة انشيك نيكٌٕ عبو آخش .

انًٕضٕع انثبَٗ  -:الخطاب الوارد من السيد ا1د /عصام الكردى رئيس الجامعى بمناسبة اإلحتفال
بمرور  75عاما ً على أنشاء جامعه االسكندرية وإستعداد لإلحتفال باليوبيل الماسى لها والمطلوب إعداد
أنشطة مختلفة لتشارك بها الكليه فى هذه المناسبة الهامة .
انمشاس  :يتى انتُغيك بيٍ إداسة انكهيّ ٔاأللغبو انعهًيت داخم انكهيت
نٕضع انخطت انًُبعبت ٔانتٕليتبث انضيُيت يع انجبيعّ نٓزِ اإلدتفبنيت .
انًٕضٕع انثبنج

 :كتاب اإلدارة العامة للشئون الهندسية بشأن موافقة السيد رئيس الجامعه على اتخاذ

بعض اإلجراءات فى ترشيد إستهالك الطاقة بالجهات وتوصيات مجلس الوزراء بالكليات والمعاهد عن -:
.3
.2
.1
.4

ترشيد الطاقة الكهربائية ومتابعة إلتزام العاملين بأساليب استخدام الكهرباء.
التوسع فى استخدام لمبات الليد واستخدام مكثفات لتحسين معامل القدرة فى المبانى .
إستخدام الواح الطاقة الشمسية فى دعم الشبكات الكهربائية من الطاقة الكهربائية الزائدة.
تركيب عدادات مسبوقة الدفع لضبط اإلستهالك .
انمشاس  -:يتى ٔضع خطت يع إداسة انكهيت ٔانغيذ /أييٍ انكهيّ ٔاأللغبو
انًعُيت ٔيغئٕنٗ األيٍ ببإلتفبق يع انًجتًع انخبسجٗ يتًثهت فٗ ششكت
انكٓشببء إليذاد انكهيّ بًب يهضيٓب فٗ ْزا انشبٌ .

سابعا  :وحدة الضمان والجودة

ثامنا -:شئون هيئة تدريس.
-

موضوعات التعييـن فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكليه والجامعه -:.

-

معيد /احمد محمد عبد الحليم عبد الحميد
معيد /أشرف محمد سليمان خالف
معيد /إسالم فكرى إسماعيل ربيع
معيد /محمد السيد احمد شعبان
معيد /عيد كمال عبد العزيز
معيد /معتز سعيد فتحى الحداد
معيد /محمد اسامة عبد العال
معيد /احمد عادل الوكيل
معيد /معتز عبد الفتاح مغازى
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ عهٗ انًزكٕسيٍ ٔفٗ ضٕء يجهظ انجبيعّ
بجهغتّ انًُعمذة  6116/11/01ببنًٕافمت عهٗ يجهظ انذساعبث انعهيب
ٔانبذٕث بجهغتّ انًُعمذة فٗ  6116/11/60بأٌ يكٌٕ انتعييٍ بذٌٔ اجتيبص
انًعيذيٍ ايتذبٌ انتٕيفم انذٔنٗ ٔرنك ٔفمب نًب ْٕ اصهخ نٓى ٔرنك خالل
انفتشة يٍ صذٔس لشاس يجهظ انجبيعّ ٔدتٗ خشيف  ، 6111يع اعتشاض ا1د/
عًيش عبذ انذًيذ عهٗ ٔ ،ا1د /يذغٍ جًبل انذيٍ عهٗ تعييٍ انًعيذ /يعتض
عبذ انفتبح يغبصٖ.

-
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قسم الرياضة المدرسية

-

بشأن تعديل تشكيل مجلس القسم وذلك بإضافة ا1م1د /محمد عبد الوهاب مبروك لحصوله على درجة أستاذ مساعد وكذلك إضافة م1د /إسالم
صالح السيد عبد العزيز لتشكيل المدرسين .

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

-

شأن الطلب المقدم من ا1د /محسن محمد درويش حمص إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية للبنات جامعه الزقازيق وذلك يوم واحد
اسبوعيا الخميس

أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

-

شأن الطلب المقدم من ا1د /مصطفى السايح محمد إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية للبنات جامعه الزقازيق وذلك يوم واحد اسبوعيا

أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

السبت

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

قسم تدريب االلعاب الرياضية

-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /ياسر كمال غنيم إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية للبنين جامعه الزقازيق وذلك يوم واحد اسبوعيا
االربعاء

أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

-

بشأن الطلب المقدم من ا1م1د /محمد على عبد المجيد إلنتداب سيادته بكلية التربية جامعه دمنهور وذلك يوم واحد اسبوعيا السبت أسبوعيا

للعام الجامعى .2137/2136
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
.3

قسم تدريب الرياضات المائية

-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /عزت الهوارى إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية جامعه المنصورة وذلك يوم واحد اسبوعيا أسبوعيا
للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /مجدى أبو زيد إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية جامعه دمياط وذلك يوم واحد اسبوعيا أسبوعيا للعام
الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
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-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /حسين على عبد السالم إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية جامعه كفر الشيخ وذلك يوم واحد اسبوعيا
أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /احمد محمود محمد ابراهيم إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية جامعه دمياط وذلك يوم واحد اسبوعيا
السبت أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /محمد رضا حافظ الروبى إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية للبنين جامعه بنها وذلك يوم واحد اسبوعيا
السبت

أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
قسم تدريب التمرينات والجمباز

قسم اصول التربية الرياضية

قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /عالء الدين محمد عليوه إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية جامعه طنطا وذلك يوم واحد اسبوعيا الخميس
أسبوعيا للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

قسم اإلدارة الرياضية والترويح

تاسعا  -:األقسام العلمية .

-

 قسم تدريب الرياضات المائية -:
 قسم اإلدارة الرياضية والترويح -:
بشأن تحديد مستوى اللغة االجنبية المطلوب من طالب الدراسات العليا ( ماجستير ــ دكتوراة ) عند التقدم بأوراق التسجيل ( القبول ) بدا من
فصل الخريف .2137

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ




قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية -:
قسم أصول التربية الرياضية -:
قسم الرياضة المدرسية -:



قسم تدريب األلعاب الرياضية -:
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-

بشأن استقدام أستاذ زائر للمشاركة فى المؤتمر العلمى االول للقسم بعنوان " رؤية مستقبلية لتطوير كرة السلة المصرية لمعالجة
معوقات ومشكالت كرة السلة فى مصر .

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ

-

قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار -:
بخصوص القواعد المالية لتشغيل أجهزة معمل البيوميكانيك.

انمـــــــــشاس  -:اديط انًجهظ عهًب
 إرسال رفق هذا صورة األيميل الوارد من السيد /طريف شوقى محمد فرج نائب رئيس جامعه بنى سويف للدراسات العلياوالبحوث بخصوص آليات تقييم أنشطة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية .
-

انمـــــــــشاس
انتبكيذ يٍ جًيع األٔساق.

-:

يشفع

األَتبج

انعهًٗ

اال

بعذ

 بشأن انضمام ا1م 1د /عصام فتحى غريب الى قائمة تشكيل مجلس القسم وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى أستاذ مساعد بالقسم منمجلس الجامعه وذلك إعتباراً من مجلس ديسمبر .2136
انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ ٔرنك إعتببسا يٍ يجهظ ديغًبش .6116


قسم تدريب التمرينات والجمباز -:

-

بخصوص مقترح الالئحة المالية لتشغيل أجهزة معمل البيوميكانيك.
انمـــــــــشاس  -:اديط انًجهظ عهًب



قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية -:
بخصوص اضافة ا1م1د /صبحى حسونه حسونه لتشكيل مجلس القسم اعتباراً من شهر سبتمبر للعام الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ ٔرنك إعتببسا يٍ يجهظ ديغًبش .6116
-

بخصوص استعانة القسم العلمى باستاذ متخصص كمحكم خارجى خالل االختبارات الشفهية والتطبيقية للفصل الدراسى االول من العام
الجامعى .2137/2136

انمـــــــــشاس ٔ -:افك انًجهظ
ما يستجد من اعمال -:

وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهراً من نفس اليوم 0

عميد الـــكــلية

أميـن سر المجلس

ا1د /نادر محمد محمد مرجان

ا1د /هيثم عبد الرزاق احمد

صفحة 31من 32

صفحة 32من 32

