جامعة اإلسكندرية
كلية التربية الرياضية – أبو قير
مجلس الكلية رقم ( ) 4بتاريخ 6116/11/6

اليوم والتاريخ
الزمان
حضر اإلجتماع كالً من :

االحد 6116/11/6
 11.01صباحًا

المكان

قاعة اإلجتماعات بالكلية

.1
.2
.3
.4

ا.د /نادر محمد محمد مرجان
ا0د/احمد سعد الدٌن محمود
ا0د/حسٌن على عبد السالم
ا0د/محمد عبد الحمٌد بالل

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

.5
.6
.2
.8
.9

ا0د/صفاء صفاء الدٌن عباس
ا0د /شعبان ابراهٌم محمد
ا0د/احمد محمود محمد ابراهٌم
ا0دٌ/حى محمد زكرٌا الحرٌرى
ا0د/اشرف عدلى بخٌت

رئٌس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة
رئٌس قسم تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة
رئٌس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة
رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز
رئٌس قسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة

 .10ا0د/هبه عبد العظٌم محمد
 .11ا0د /مجدى حسن ٌوسف
 .12ا0م0د/رافت سعٌد هنداوى
 .13ا0م0د/رافت عبد المنصف على

رئٌس قسم الرٌاضه المدرسٌة
رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة
رئٌس قسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح
رئٌس قسم تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار

 .14ا0د /عبد المنعم بدٌر محمد القصٌر

أستاذ متفرغ بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة

 .15ا0د /زكى محمد محمد حسن

أستاذ متفرغ بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة

 .16ا0د /محمد صبرى عمر

أستاذ متفرغ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة

 .12ا0د /سامى ابراهٌم نصر

أستاذ متفرغ بقسم تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار

 .18ا0د /نادٌة محمد رشاد
 .19ا0د /سمٌر عبد الحمٌد على
 .20ا0د /عبد المحسن جمال الدٌن
.21 .21ا0د /عبد الفتاح فتحى مبروك خضر

أستاذ بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة
أستاذ بقسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح
أستاذ بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة
أستاذ بقسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة

 .22ا0د /منتصر ابراهٌم احمد طرفه
 .23ا0د /احمد السٌد لطفى
 .24ا0د /سكٌنه محمد نصر
 .25ا0د/هٌثم عبد الرزاق احمد
 .26ا0م0د /هشام محمد احمد حمدون
 .22م0د /محمد عارف السٌد سٌد احمد
 .28م.د /احمد محمد عبد المنعم ابراهٌم

أستاذ بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة
أستاذ بقسم تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار
أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة
أستاذ بقسم تدرٌب التمرٌنات والجمباز
عن االساتذة المساعدٌن
عن المدرسٌن
وحدة الضمان والجودة

تغيب عن الحضور
.29ا0د /عادل محمود عبد الحافظ
.30ا0د /نوال ابراهٌم على شلتوت

أستاذ متفرغ بقسم الرٌاضة المدرسٌة
أستاذ بقسم الرٌاضة المدرسٌة

صفحة 1من 22

بسم هللا الرحمن الرحيم إفتتح أ1د/عميد الكلية ورئيس المجلس ورحب سيادته بجميع أعضاء مجلس
الكلية -:
أوال  :المتابعة :
ثانيا ً  -:التصديق على قرار مجلس الكلية السابق رقم ( ) 0بتاريخ . 6116 / 11 / 11
انقــــشاس -:رى انزصذيق ػهٗ يسضش االخزًبع انضبثق.
رابعا  :موضوعات مجلس الجامعة يعرضها ا1د /عميد الكلية

-1

-2
-3
-4

:

بخصوص كيفية تقييم االمتحانات العملية ( المعيد ــ الطالب )
انقـــــــــشاس ٔ -:افق انًدهش ػهٗ ضشٔسح ٔخٕد انضبدح أػضبء ْيئخ
انزذسيش نزطٕيش انؼًهيخ انزؼهيًيخ ٔانزٕاخذ ٔاالششاف ػهٗ انؼًهيخ
انزؼهيًيخ ٔضغ انضٕاثط ٔانًؼبييش نزُظيى انطالة فٗ االيزسبَبد انؼًهيخ .
بشأن ضوابط ندب أعضاء هيئة التدريس بالجامعه .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
بشأن معايير ومتابعة االعباء التدريسية وآليات تنفيذها .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
بشأن محضر إجتماع لجنه الصعوبات والمعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا والبحوث والتظلمات التى ترد من
أعضاء هيئة التدريس بعدم ترقيتهم جلسة .6116/11 /69

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
-5

بشأن قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة فى  6116/11/60وضروة قيام طالب الدراسات العليا
بتقديم ما يفيد تحديد مستوى اللغه األجنبية عند التقدم بأوراق التسجيل القبول لإللتحاق بالدراسات العليا ( دبلوم ــ ماجستير
ــ دكتوراه) الخاص بالغاء قرار ا1د/رئيس الجامعه وقرارات اللغة االنجليزية فى الغاء عدم تعيين مدرس مساعد .
انقـــــــــشاس ٔ -:افق انًدهش ػهٗ ٔضغ يؼبييش نزطٕيش اداء
انًؼيذ ٔانًذسس انًضبػذ فٗ انهغخ االَدهيزيخ.

.6

بشأن قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة فى  6116/11/60بالموافقة على اضافة
برنامج جديد لمصفوفة الترقى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وهو برنامج " تصميم وانتاج المحتوى
الرقمى " على أن تكون مدة البرنامج على مدى  16ساعه لمدة يومين بواقع  6ساعات تدريبية فى اليوم على أن
يحتسب عند الترقى بواقع برنامج تدريبى واحد من جدارة التدريس.
انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب

-7

قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة فى  6116/11/60وقرار مجلس شئون التعليم والطالب
بجلسته المنعقدة فى  6116/11/64بالموافقة على أن تكون تبعية مركز التطوير الوظيفى لقطاع شئون التعليم والطالب
حيث أنه يخدم بشكل أساسى الطالب بالجامعه وأن تنقل تبعيته ماليا واداريا من مركز خدمة المجتمع الى مركز خدمة
األنشطه الطالبية  ،على أن يتم اجراء التعديل الالزم لالئحه الخاصه بمركز التطوير الوظيفى .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
-8

بخصوص الخطاب الوارد من ا1د /وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن فى ضوء ما ثبت مؤخرا من وجود رسالة
مقدمة للحصوص على درجه علمية من إحدى الجامعات المصرية ينطوى على إساءة لشخصية عامة مرموقة بإحدى
الدول الشقيقة .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
-9

بخصوص الخطاب الوارد من ا1د /نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث بشأن الترشيح والتقدم لجوائز الدولة
وهى الجوائز التى تشمل جوائز النيل  ،جوائز الدولة التقديرية  ،جائزة الرواد الحد السادة كبار علماء مصر الذين لهم
انجازات مميزة انشائية  /علمية  /تكنولوجية  ،جوائز الدولة للتفوق جوائز الدولة التشجيعية لعام .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
-11

بشأن الخطاب الوارد من ا 1د /المستشار القانونى لرئيس الجامعه بشأن طلب السيد الدكتور /خالد سعيد مختار حجازى ــ
رفض مهمة العلمية للسنه الثالثة بألمانيا .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
-11

بشأن الخطاب الوارد من ا1د /نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمكلف بتسيير أعمال الجامعه
بخصوص اإلجراءات التى أقرتها الدولة نحو ترشيد اإلنفاق على مستوى الجهاز اإلدارى للدولة نظراً للظروف
صفحة 2من 22

االقتصادية التى تمر بها البالد.

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
-16

بشأن الخطاب الوارد من ا /مدير عام شئون االفراد بخصوص االجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر واالقامة
والعودة من الدول الموبوءه ببعض االمراض المعدية .

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب

صفحة 3من 22

رابعا -:شئون الدراسات العليا والبحوث
الموضوع االول :إعتمادات المناقشات
اوال  :اعتماد مناقشات رسائل الماجستٌر بنظام الساعات المعتمدة للباحثٌن االتى أسمائهم:
1

نشوى محمد كمال

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

6

هدير عباس احمد عباس

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

0

محمد عمر عبد القادر العصار

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

4

االء حسنى يوسف عبد المجيد

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

5

الحسين دويدان احمد عبد المنعم

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

6

محمد صبحى عبد المنعم

تدريب االلعاب الرياضية

7

لمياء الشناوى على الشناوى

الرياضة المدرسية

8

محمد حسن محمد خليل

االدارة الرياضية والترويح

9

اسراء طه محمد طه

االدارة الرياضية والترويح

 11محمد ابراهيم عبد الرازق

االدارة الرياضية والترويح

 11احمد عاطف مدكور

تدريب المنازالت والرياضات الفردية

 16لمياء صبرى خليل

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

الموضوع الثانى :
ثانٌا  :اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثٌن االتى أسمائهم:
1

عبد العزيز عبد الرحمن احمد ناصر

تدريب التمرينات والجمباز

6

خالد عبد البديع عبد اللطيف

االدارة الرياضية والترويح

0

مؤمن محمد عبد الجواد عبد الناصر

تدريب مسابقات الميدان والمضمار

القرار :وافق المجلس على اعتمادات الرسائل العلمٌة(ماجستٌر -دكتوراه)
ثالثا :موضوعات تشكٌل لجنة المناقشة والحكم
الموضووو الثالووث :بشأأأن موافقأأة مجلأأس قسأأم توودرٌب االلعوواب الرٌاضووٌة علأأت تش أكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة
الأأدكتوراه المقدمأأة مأأن الباحأأث /هووانى اسووماعٌل فووتح ه – المقيأأد بمرحلأأة الأأدكتوراه بتأأاريخ  ،2011/2/12تووارٌ
التسجٌل  2013/12/10تخصص (التدرٌب الرٌاضى فى رٌاضة التنس) وموضوعها:

صفحة 4من 22

" بناء تدرٌبات نوعٌة للضربة االرضٌة الخلفٌة المستقٌمة فى التنس"
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/فوزى السيد حسن قادوس

اسأأأتاذ العأأأاب المضأأأرب المتفأأأر بقسأأأم تأأأدريب االلعأأأاب
الرياضأأأأأية بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين -جامعأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د/محمد احمد عبد هللا الشاذلى

اسأأأأتاذ رياضأأأأات المضأأأأرب بقسأأأأم نظريأأأأات وتطبيقأأأأات
رياضات المضرب بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعأة
الزقازيق(مناقشا)

ا.د/مرعى حسين مرعى

استاذ تدريب الهوكى بقسم تدريب االلعأاب الرياضأية بكليأة
التربية الرياضية جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/ياسر كمال محمود غنيم

اسأأأتاذ تأأأأدريب العأأأاب المضأأأأرب بقسأأأم تأأأأدريب االلعأأأأاب
الرياضأأأأأية بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين -جامعأأأأأة
االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو الرابع:
بشأن موافقة مجلس قسم تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة علت تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسأالة الماجسأتير
المقدمة مأن الباحأث /محمود سوامى ثوروت جوابر – المقيأد بمرحلأة الماجسأتير بتأاريخ  ،2012/10/14توارٌ
التسجٌل  2015/4/18تخصص (التدرٌب الرٌاضى فى رٌاضة كرة القدم) وموضوعها:
" اثر برنامج تدرٌبى لبعض االداءات المهارٌة المركبة المؤثرة على الخطط
الدفاعٌة لناشئ كرة القدم"
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/حسن السيد ابو عبده

اسأأتاذ كأأرة القأأدم المتفأأر بقسأأم تأأدريب االلعأأاب الرياضأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/خيرية ابراهيم السكرى

اسأأتاذ التأأدريب بقسأأم التأأدريب الرياضأأى وعلأأوم الحركأأة –
بكلية التربية الرياضية للبنات -جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

استاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.م.د/هشام محمد حمدون

استاذ مساعد بقسم تأدريب االلعأاب الرياضأية بكليأة التربيأة
الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم

صفحة 5من 22

الموضو الخامس  :بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضوٌة علأت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم
لرسأأأالة الماجسأأأتير المقدمأأأة مأأأن الباحأأأث /عبدددل وادددددول عبدددل وامددد ع ددد م مدددل – المقيأأأد بمرحلأأأة الماجسأأأتير بتأأأاريخ
 ،2013/3/12تارٌ التسجٌل 2014/12/9
تخصص (التربٌة الصحٌة والصحة الرٌاضٌة ) وموضوعها:
" تاثٌر اختالف البٌئة االقتصادٌة واالجتماعٌة على الحالة الصحٌة والقوامٌة لتالمٌذ
المرحلة االعدادٌة بمحافظة االقصر".
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /عالء الدين محمد عليوه

اسأأتاذ الصأأحة الرياضأأية بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضأأأأأية بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

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

ا.م.د /السيد سليمان السيد حماد

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية الرياضأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.م/.نهاد محمد عبد القادر حسن

استاذ مساعد بقسأم العلأوم الصأحية بكليأة التربيأة الرياضأية
للبنات – جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو السادس :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجستير المقدمة من الباحث /دايل خ يفة و مل وا شدش

– المقيأد بمرحلأة الماجسأتير بتأاريخ ،2012/10/14

تارٌ التسجٌل 2014/5/10
تخصص (إصابات الرٌاضة والتاهٌل ) وموضوعها:
" برنامج تاهٌلى للعضالت العاملة على الطرف السفلى بعد اصابة عظم الساق بالكسر".
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /عبد المنعم بدير القصير

اسأأتاذ فسأأأيولوجيا الرياضأأة المتفأأأر بقسأأم العلأأأوم الحيويأأة والصأأأحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /حسن محمد النواصرة

استاذ اصابات الرياضة والتاهيل البدنى المتفر بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /مجدى محمود على وكوك

استاذ اصابات الرياضة والتاهيل ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية
– جامعة طنطا (مناقشا)
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ا.د/احمد عبد الفتاح عمران

اسأأأتاذ اصأأأابات الرياضأأأة والتاهيأأأل بقسأأأم العلأأأوم الحيويأأأة والصأأأحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو السابع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجسأتير المقدمأة مأن الباحأث /تدشم م مدل د

– المقيأد بمرحلأة الماجسأتير بتأاريخ  ، 2013/10/8توارٌ

التسجٌل 2015/2/10
تخصص (إصابات الرٌاضة والتأهٌل ) وموضوعها:
" برنامج تأهٌلى بعد االصالح الجراحى للفتق االربى عند الرٌاضٌٌن ".
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /دولت عبد الرحمن

استاذ االصابات الرياضية والتاهيل بكلية التربيأة الرياضأية
للبنات – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د /حسن محمد النواصرة

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى المتفأأر بقسأأم
العلوم الحيوية والصحية الرياضأية بكليأة التربيأة الرياضأية
للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /وائل محمد محمد عمر

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل بقسأأم العلأأوم الحيويأأة
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د /محمد كمال على موسى

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية الرياضأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو الثامن :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجسأأتير المقدمأأة مأأن الباحأأث /وامتدددا عبددل وادد موو وامتدددا ميددشل

– المقيأأد بمرحلأأة الماجسأأتير بتأأاريخ

 ، 2013/10/8تارٌ التسجٌل 2015/6/11
تخصص (إصابات الرٌاضة والتأهٌل ) وموضوعها:
" تأثٌر استخدام احدى طرق التسهٌالت العصبٌة العضلٌة للمستقبالت
الحسٌة على الكفاءة الوظٌفٌة لمفصل اعلى الفخذ ".

صفحة 2من 22

وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /مصطفى السيد إسماعيل طاهر

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/احمد عبد الفتاح عمران

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د /ابراهيم خليل ابراهيم

اسأأتاذ الطأأب الطبيعأأى بكليأأة الطأأب – جامعأأة االسأأكندرية
(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو التاسع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجستير المقدمة من الباحث /و مل سالمة ع

م مل س ل – المقيد بمرحلة الماجستير بتاريخ 2011/9/13

 ،تارٌ التسجٌل 2013/4/9
تخصص (إصابات الرٌاضة والتأهٌل ) وموضوعها:
" تاثٌر برنامج تأهٌل بدنى للحد من االم العصب الوركى على الكفاءة البدنٌة
والوظٌفٌة للطرف السفلى ".
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /حسن محمد النواصرة

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /مصطفى السيد إسماعيل طاهر

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/عبد الباسط صديق عبد الجواد

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/ادهم عبد الرؤوف الشرقاوى

اسأتاذ مسأأاعد بقسأم جراحأأة العظأام بكليأأة الطأب – جامعأأة
المنصورة(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
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الموضو العاشر :
بشأن موافقة مجلس قسم تدرٌب التمرٌنات والجمباز علت تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الأدكتوراه
المقدمة من الباحث /و مل م مل عبل هللا وبد وادفش – المقيأد بمرحلأة الأدكتوراه بتأاريخ  ، 2014/10/14توارٌ
التسجٌل 2015/9/8
تخصص (تدرٌب التمرٌنات والعروض الرٌاضٌة) وموضوعها:
" تأثٌر برنامج للقدرات البدنٌة باستخدام برنامج سٌبر ثالثى
االبعاد على تحسٌن مستوى العرض الرٌاضى لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة ".
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /احمد ابراهيم شحاتة

استاذ التمرينات والجمباز المتفأر بقسأم تأدريب التمرينأات
والجمبأأأأأاز بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د/احمد فؤاد الشاذلى

اسأأتاذ الجمبأأاز المتفأأر بقسأأم تأأدريب التمرينأأات والجمبأأاز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /نادر محمد محمد مرجان

استاذ تدريب التمرينات والعأروض الرياضأية بقسأم تأدريب
التمرينات والجمباز وعميد كلية التربية الرياضأية للبنأين –
جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/منى السيد عبد العال

استاذ التمرينات بقسم تدريب التمرينأات والجمبأاز والتعبيأر
الحركأأأأأأأأى – بكليأأأأأأأأة التربيأأأأأأأأة الرياضأأأأأأأأية – جامعأأأأأأأأة
الزقازيق(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو الحادى عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم تدرٌب التمرٌنات والجمباز علت تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الأدكتوراه
المقدمأأة مأأن الباحأث/سددال واسدديل تدفيددو – المقيأأد بمرحلأأة الأأدكتوراه بتأأاريخ  ، 2013/10/8تووارٌ التسووجٌل
2015/12/8
تخصص (تدرٌب التمرٌنات والعروض الرٌاضٌة) وموضوعها:
"تأثٌر العروض الرٌاضٌة على تحسٌن بعض القدرات البدنٌة والذكاءات المتعددة
للمعاقٌن ذهنٌا القابلٌن للتعلم بالمرحلة السنٌة من ()12- 9سنة"
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
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ا.د /فتحى احمد ابراهيم

استاذ التمرينات المتفر بقسأم تأدريب التمرينأات والجمبأاز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د /نادر محمد محمد مرجان

استاذ تدريب التمرينات والعأروض الرياضأية بقسأم تأدريب
التمرينات والجمباز وعميد كلية التربية الرياضأية للبنأين –
جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /احمد كمال نصارى

استاذ علم النفس الرياضى وعميد كلية التربيأة الرياضأية –
جامعة جنوب الوادى (مناقشا)

ا.م.د/سأأمير عبأأد النبأأى شأأعبان عبأأد استاذ مساعد بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربيأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)
النبى عيسى
القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو الثانى عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربٌة الرٌاضٌة علت تشكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة الأدكتوراه
المقدمة من الباحث /ع

عبل واسال ع

و مل الد – المقيد بمرحلة الدكتوراه بتاريخ  ،2010/2/26تارٌ

التسجٌل 2014/2/11
تخصص (علم النفس الرٌاضى) وموضوعها:
" برنامج تدرٌبى باستخدام التٌاجى واثره على التوجه نحو الحٌاة وخفض
الشعور بالوحدة النفسٌة لدى المسنٌن".
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /نادية محمد سلطان

استاذ التدريب الرياضى المتفأر اصأول التربيأة الرياضأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/احمد محمود محمد ابراهيم

استاذ التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتيأة ورئأيس قسأم
تأأأأدريب المنأأأأازالت والرياضأأأأات الفرديأأأأة بكليأأأأة التربيأأأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /احمد كمال نصارى

استاذ علم النفس الرياضى وعميد كلية التربيأة الرياضأية –
جامعة جنوب الوادى (مناقشا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

اسأأتاذ علأأم الأأنفس الرياضأأى ورئأأيس قسأأم اصأأول التربيأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
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الموضو الثالث عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح علت تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه
المقدمأة مأأن الباحأأث  /عمورو محموود شوووقى عبود الخووالق– المقيأأد بمرحلأة الوودكتوراه بتأأاريخ ، 6116/11/14
تارٌ التسجٌل 2014/3/11
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" الحوكمة كمطلب من متطلبات تطبٌق الجودة الشاملة بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة"
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/كمال الدين عبد الرحمن دويش

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية بكليأأة التربيأأة الرياضأأية بأأالهرم –
جامعة حلوان (مناقشا)

ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأر بقسأأأم االدارة الرياضأأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية المتفأأر بقسأأم االدارة الرياضأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية (مشرفا)

ا.د /مها محمد حسن الصغير

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية بكليأأة التربيأأة الرياضأأية للبنأأات –
جامعة االسكندرية (مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو الرابع عشر:
بشأأأأن موافقأأأة مجلأأأس قسأأأم االدارة الرٌاضوووٌة والتوووروٌح علأأأت تشأأأكيل لجنأأأة المناقشأأأة والحكأأأم لرسأأأالة
الماجستٌر المقدمة من الباحث /احمد جالل رجب عبد الجليل – المقيد بمرحلة الماجستٌر بتاريخ6115/6/11
 ،تارٌ التسجٌل 2012/10/13
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها باالبدا االدارى لدى االخصائٌٌن الرٌاضٌٌن بجامعة دمنهور"
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأر بقسأأأم االدارة الرياضأأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)
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ا.د /سمير عبد الحميد على

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية المتفأأر بقسأأم االدارة الرياضأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية (مشرفا)

ا.د /وليد مرسى الصغير

اسأأأأتاذ االدارة الرياضأأأأية بقسأأأأم االدارة الرياضأأأأية بكليأأأأة
التربية الرياضية بالهرم – جامعة حلوان (مناقشا)

ا.م.د/رافت سعيد هنداوى

استاذ مساعد ورئيس قسم االدارة الرياضية والترويح بكليأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو الخامس عشر:
بشأأأأن موافقأأأة مجلأأأس قسأأأم االدارة الرٌاضوووٌة والتوووروٌح علأأأت تشأأأكيل لجنأأأة المناقشأأأة والحكأأأم لرسأأأالة
الماجستٌر المقدمأة مأن الباحأث /محمأد جاسأم يعقأوب – المقيأد بمرحلأة الماجسوتٌر بتوارٌ ، 2014/10/14
تارٌ التسجٌل 2015/8/10
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" دور ادارة المرحلة المتوسطة فى مواجهة اشكاالت عزوف الطالب
عن االنشطة الكشفٌة بدولة الكوٌت"
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأر بقسأأأم االدارة الرياضأأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية المتفأأر بقسأأم االدارة الرياضأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية (مناقشا)

ا.د/طه عبد الرحيم طه

استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربيأة الرياضأية للبنأات
– جامعة االسكندرية (مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو السادس عشر:
بشأأأأن موافقأأأة مجلأأأس قسأأأم االدارة الرٌاضوووٌة والتوووروٌح علأأأت تشأأأكيل لجنأأأة المناقشأأأة والحكأأأم لرسأأأالة
الماجسوووتٌر المقدمأأأة مأأأن الباحثأأأة /زينأأأة احمأأأد عبأأأد الأأأرحمن القبنأأأدى– المقيأأأدة بمرحلأأأة الماجسوووتٌر بتوووارٌ
 ، 2014/2/11تارٌ التسجٌل 2015/6/11
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:

صفحة 12من 22

" هٌكل تنظٌمى الدارة التخطٌط االستراتٌجى لتطوٌر التوجٌة الفنى
للتربٌة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت "
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأر بقسأأأم االدارة الرياضأأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية المتفأأر بقسأأم االدارة الرياضأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية (مشرفا)

ا.د/مصطفى عبد الحليم صادق

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية بكليأأة التربيأأة الرياضأأية – جامعأأة
طنطا (مناقشا)

ا.م.د/عبد هللا محمد محى الدين

استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربيأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضو السابع عشر:
بشأأأن موافقأأة مجلأأس قسأأم الرٌاضووة المدرسووٌة علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة الماجسووتٌر
المقدمأأة مأأن الباحثأة /سووومٌة احموود عبوود الحمٌوود احموود – المقيأأدة بمرحلأأة الماجسووتٌر بتووارٌ ، 2013/10/8
تارٌ التسجٌل 2014/12/9
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" تقوٌم اداء معلمى التربٌة الرٌاضٌة بالمدارس االعدادٌة المعتمدة
وغٌر المعتمدة فى ضوء جودة التعلٌم "
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /زكية ابراهيم كامل

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس المتفأأر بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /نوال ابراهيم شلتوت

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس المتفأأر بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/ابو النجا احمد عز الدين

استاذ المناهج وطرق التدريس بكليأة التربيأة الرياضأية –
جامعة المنصورة(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم

صفحة 13من 22

الموضو الثامن عشر:
بشأأأن موافقأأة مجلأأس قسأأم الرٌاضووة المدرسووٌة علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة الماجسووتٌر
المقدمأأة مأأن الباحأأث /حمووادة عكاشووة بسووٌونى – المقيأأد بمرحلأأة الماجسووتٌر بتووارٌ  ،2014/2/11تووارٌ
التسجٌل 2015/6/11
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" برنامج العاب تمهٌدٌة وتأثٌره على بعض المهارات االساسٌة
لدى التالمٌذ المشاركٌن بالنشاط الخارجى "
وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /نوال إبراهيم شلتوت

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس المتفأأر بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /ميرفت على حسن خفاجة

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس المتفأأر بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/محسن حسيب السيد احمد

استاذ المناهج وطرق التدريس بكليأة التربيأة الرياضأية –
جامعة بنها(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكٌل المقترح من القسم العلمً ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
رابعا ً  :موضوعات تسجٌل خطط األبحاث
الموضو التاسع عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
محمود فتحى عبد الحمٌد عبد العال– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(فسيولوجى) وموضوعها:
" تحدٌد معدالت االنحناءات الطبٌعٌة للعمود الفقرى للتالمٌذ من سن  14-13سنة "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د /جنات محمد درويش

استاذ فسيولوجيا الرياضأة المتفأر بقسأم العلأوم
الحيويأأأأة والصأأأأحية الرياضأأأأية بكليأأأأة التربيأأأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /عبد الباسط صديق عبد الجواد

استاذ االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسأم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس على إعادة الموضو للقسم العادة صٌاغة عنوان البحث
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الموضو العشرٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
دنٌا حندق الصدٌق حامد – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:

" الثقافة القوامٌة لدى تالمٌذ المرحلة السنٌة ()12-9سنة وعالقتها بالصحة القوامٌة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د /صأأأأأأفاء صأأأأأأفاء الأأأأأأدين عبأأأأأأاس استاذ تربيأة القأوام ورئأيس قسأم العلأوم الحيويأة
والصأأأحية الرياضأأأية بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د /السيد سليمان السيد حماد

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضأأأية بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية للبنأأأين –
جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الحادى العشرٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس
 /احمد عٌد ٌوسف قطب – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب الجودو) وموضوعها:
"تاثٌراستخدام بعض الجمل الخططٌة المركبة على تطوٌر
فعالٌة االداء الهجومى لدى العبى الجودو"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د /محمد رضا الروبى

اسأأأتاذ تأأأدريب المصأأأارعة المتفأأأر بقسأأأم تأأأدريب
المنأأأأازالت والرياضأأأأات الفرديأأأأة بكليأأأأة التربيأأأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/وليد محسن مصطفى نصرة

استاذ مسأاعد بقسأم تأدريب المنأازالت والرياضأات
الفرديأأة بكليأأة التربيأأة الرياضأأية للبنأأين – جامعأأة
االسكندرية

م.د/احمد ابراهيم صبرة

مدرس بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديأة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الثانى والعشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس
 /احمد صبحى احمد عبد ه – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب الكاراتيه) وموضوعها:

صفحة 15من 22

"تأثٌر استخدام قٌم مسارات االٌقا الحٌوى الشهرى خالل تشكٌل االحمال التدرٌبٌة
على مستوى االداء المهارى للجملة الحركٌة(جانكاكوا – كاتا) برٌاضة الكاراتٌه "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د /يوسف دهب على

استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفر بقسم العلوم الحيوية
والصأحية الرياضأأية بكليأة التربيأأة الرياضأية للبنأأين –
جامعة االسكندرية

ا.د/احمد محمود محمد ابراهيم

استاذ التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتيأه ورئأيس
قسأأأم تأأأدريب المنأأأازالت والرياضأأأات الفرديأأأة بكليأأأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/احمد حسن عرنوس

مأأدرس بقسأأم تأأدريب المنأأازالت والرياضأأات الفرديأأة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الثالث و العشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الماجستيرالخاصـة بالدارسة
 /إيمان سيد عبد السالم احمد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب الكاراتيه) وموضوعها:
" تأثٌر تدرٌبات التصرف الخططى ذو االرتكاز المعاكس على محددات النشاط
الهجومى لالعبى الكومٌته برٌاضة الكاراتٌه"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د/احمد محمود محمد ابراهيم

اسأأتاذ التأأدريب الرياضأأى فأأى رياضأأة الكاراتيأأه
ورئأأأيس قسأأأم تأأأدريب المنأأأازالت والرياضأأأات
الفردية بكلية التربية الرياضأية للبنأين – جامعأة
االسكندرية

ا.م.د/ثروت سعيد عبد الحكيم

اسأأأأأأتاذ مسأأأأأأاعد بقسأأأأأأم تأأأأأأدريب المنأأأأأأازالت
والرياضأأأات الفرديأأأة بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية
للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/محمد محمود محمد سليمان

مأأأدرس بقسأأأم تأأأدريب المنأأأازالت والرياضأأأات
الفردية بكلية التربية الرياضأية للبنأين – جامعأة
االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً

صفحة 16من 22

الموضو الرابع والعشرٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس  /احمد عبد الرحٌم احمد مبروك – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب الكيك بوكس) وموضوعها:
"تأثٌر تنمٌة بعض القدرات البدنٌة الخاصة على مستوى اداء المهارات
الهجومٌة لالعبى الكٌك بوكس"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د /عبد الفتاح فتحى مبروك خضر

اسأأتاذ تأأدريب المالكمأأة المتفأأر بقسأأم تأأدريب
المنأأأازالت والرياضأأأات الفرديأأأة بكليأأأة التربيأأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/نادر احمد عبد النعيم

اسأأأأأأتاذ مسأأأأأأاعد بقسأأأأأأم تأأأأأأدريب المنأأأأأأازالت
والرياضأأأات الفرديأأأة بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية
للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الخامس والعشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /إٌمان
أحمد عبد الغفار أحمد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(االدارة الرياضية) وموضوعها:
" خطة لتفعٌل العمل التطوعى وانعكاساتها على التنمٌة المستدامة بمراكز الشباب"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د/سمير عبد الحميد على

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأر بقسأأأم االدارة
الرياضأأأية والتأأأرويح بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /بركات فرج محمد

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم االدارة الرياضأأية والتأأرويح
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو السادس والعشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسٌ /اسر
محمود السٌد امبابى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(االدارة الرياضية) وموضوعها:
" برنامج تنمٌة ادارٌة للحكام باالتحاد المصرى لكرة القدم"

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
صفحة 12من 22

ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأر بقسأأأم االدارة
الرياضأأأية والتأأأرويح بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /هشام محمد حمدون

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم تأأدريب االلعأأاب الرياضأأية
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

م1د/صفوت محمد زيتون

مأأدرس بقسأأم االدارة الرياضأأية والتأأرويح بكليأأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو السابع والعشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارسة /لمٌاء
محمد جودة همام – المقيدة بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب التمرينات والعروض الرياضية) وموضوعها:
" تأثٌر تطوٌر دٌنامٌكٌة بعض عناصر المنظومة الحسٌة
فى االرتقاء بالتمرٌنات الفنٌة الحدٌثة لدى الالعبات تحت  12سنة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د/صديق محمد ابراهيم طوالن

استاذ الجمباز المتفر بقسأم تأدريب التمرينأات
والجمبازبكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية

ا.م.د /يسرى محمد حسن

استاذ مساعد بقسم تدريب التمرينأات والجمبأاز
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

ا.م.د /طارق جمال محمد عالء الدين

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم اصأأول التربيأأة الرياضأأية
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الثامن والعشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /محمد
اشرف محمد عبد المنصف – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب التمرينات والعروض الرياضية) وموضوعها:
" تاثٌر برنامج تمرٌنات باالدوات فى تحسٌن بعض القدرات التوافقٌة لدى العبى الكٌاك"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د/احمد فؤاد الشاذلى

استاذ الجمباز المتفر بقسم تأدريب التمرينأات والجمبازبكليأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /وائل كامل محمد الحاوى

استاذ مساعد بقسأم تأدريب التمرينأات والجمبأاز بكليأة التربيأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
صفحة 18من 22

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم تأأدريب الرياضأأات المائيأأة بكليأأة التربيأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/زياد محمد امين

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو التاسع والعشرٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /محمود
عبد العال عكاشة حنفى – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(جمبازاجهزة) وموضوعها:
" عالقة النمط الجٌنى  ACTIN3ببعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة كمؤشر
النتقاء الناشئٌن فى الجمباز الفتى"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د/يحيى محمد زكريا الحريرى

اسأأتاذ تأأدريب الجمبأأاز بقسأأم تأأدريب التمرينأأات
والجمبازبكليأأة التربيأأة الرياضأأية للبنأأين – جامعأأة
االسكندرية

ا.م.د /حازم حسن محمد

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم تأأدريب التمرينأأات والجمبأأاز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/لبنى محمد إبراهيم دسوقى

مدرس بمعهد البحوث – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الثالثٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /السٌد
بسٌونى ٌوسف الدسوقى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب كرة القدم) وموضوعها:
" تأثٌر استخدام العمل الطرفى االحادى والثنائى على بعض متغٌرات القوة واالداء المهارى لناشئ كرة القدم "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
ا.د/حسن السيد ابو عبد

استاذ كرة القدم المتفر بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

استاذ تدريب كرة القدم بقسم تأدريب االلعأاب الرياضأية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
الموضو الحادى والثالثٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطـة بحث الماجستير الخاصــة بالدارس/سعٌد عثمان
عباس– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهج وطرق تدريس) وموضوعها:
" تأثٌر استخدام برنامح حركى معدل على بعض المتغٌرات البدنٌة لالطفال ذوى االعاقة السمعٌة
بالصف االول االبتدائى "

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشراف علً النحو التالً :
صفحة 19من 22

ا.د /زكية ابراهيم كامل

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس المتفأأر بقسأأم الرياضأأة
المدرسأأأأية بكليأأأأة التربيأأأأة الرياضأأأأية للبنأأأأين –
جامعة االسكندرية

ا.م.د/اشرف صبحى يونس

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية بكليأأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

د /هناء عبد الفتاح عبد الرزاق عفيفى

كبير معلمى التربية الرياضية لذوى االحتياجات
الخاصة السأمعية بمدرسأة الصأم والأبكم بأوزارة
التربية والتعليم باالسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تسجٌل خطة البحث وعلً هٌئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمً
خامسا  :إعتمادات االمتحان التأهٌلى
الموضو

الثانى والثالثٌن :

بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:
العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة
 عبد االمٌر محمد سلطان المتروكتدرٌب االلعاب الرٌاضٌة
 محمد رجب على عشرى القــــرار  :وافق المجلس علً اعتماد نتٌجة التأهٌلىالموضو الثالث والثالثٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص
بالدارس /حسٌن كمال محمد طه الحاوى– تخصص اصابات الرٌاضة والتاهٌل
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د /حسن محمد النواصرة

استاذ اصابات الرياضة والتاهيل البدنى المتفر بقسم العلوم
الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة اإلسكندرية

ا.د /سالمة محمد محمد عمر الضرير استاذ علم البيئة النباتية – بكلية العلوم – جامعة االسكندرية
ا1د/وائل محمد عمر

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

ا.د/عبد الباسط صديق عبد الجواد

استاذ اصابات الرياضة والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
اإلسكندرية(يششفب)

ا.د /يوسف دهب على

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

القــــرار  :وافق المجلس علً تشكٌل لجنة التأهٌلى

الموضو الرابع والثالثٌن :
صفحة 20من 22

بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص
بالدارس /وائل ٌوسف احمد – تخصص اصابات الرٌاضة والتاهٌل
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د /عبد المنعم بدير القصير

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

ا.د /نادية محمد رشاد

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

ا.د/جنات محمد درويش

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

ا.د/عالء الدين محمد عليوة

استاذ الصحة الرياضية بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
اإلسكندرية(يششفب)

ا.د /احمد عبد االفتاح عمران

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

القــــرار  :وافق المجلس علً تشكٌل لجنة التأهٌلى
الموضو الخامس والثالثٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /خالد
عبد الحى محسب – تخصص االدارة الرٌاضٌة
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

استاذ االدارة الرياضية المتفر بقسم االدارة الرياضية
والترويح بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د /سمير عبد الحميد على

استاذ االدارة الرياضية المتفر بقسم االدارة الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
والترويح
اإلسكندرية(مشرفا)

ا.م.د /رافت سعيد هنداوى

استاذ مساعد ورئيس قسم االدارة الرياضية والترويح بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تشكٌل لجنة التأهٌلى
الموضو السادس والثالثٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم الرٌاضة المدرسٌة على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /احمد خمٌس
المطٌرى – تخصص مناهج وطرق تدرٌس
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د /فاطمة عوض صابر

استاذ طرق التدريس المتفر بقسم الرياضة المدرسية بكلية
صفحة 21من 22

التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية
ا.د /عادل محمود عبد الحافظ

استاذ مسابقات الميدان والمضمار المتفر بقسم الرياضة
المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/مصطفى السايح محمد

استاذ طرق التدريس المتفر بقسم الرياضة المدرسية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية(مشرفا)

ا.د/هبة عبد العظيم امبابى

استاذ المناهج ورئيس قسم الرياضة المدرسية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/عبير معوض عبد هللا

استاذ المناهج بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة اإلسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تشكٌل لجنة التأهٌلى
الموضو السابع والثالثٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم الرٌاضة المدرسٌة على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /هشام محمد
سعٌد – تخصص مناهج وطرق تدرٌس
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د /فاطمة عوض صابر

استاذ طرق التدريس المتفر بقسم الرياضة المدرسية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية(مشرفا)

ا.د/ميرفت على حسن خفاجة

استاذ طرق التدريس المتفر بقسم الرياضة المدرسية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/مصطفى السايح محمد

استاذ طرق التدريس المتفر بقسم الرياضة المدرسية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/نادية محمد زكى الحامولى

استاذ طرق التدريس بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/مراد محمد ابراهيم نجلة

استاذ طرق التدريس بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علً تشكٌل لجنة التأهٌلى
الموضو الثامن والثالثٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة على ان الدارس المحول من اقسام اخرى مقرر
علٌه دراسة المواد االجبارٌة الخاصة بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة طبقا للوائح الدراسات العلٌا
القــــرار  :وافق المجلس علً تحوٌل قٌد الدارس
الموضو التاسع والثالثٌن :
بشأن الخطاب الوارد من ا.د/اشرف محمد الشٌحى – وزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمى بشان التأكٌد من ان المحتوى العلمى
لمختلف الرسائل والدراسات والبحوث االكادٌمٌة سواء المقدمة للحصول على درجات علمٌة او فى اطار حركة النشر العلمى بالجامعة
ٌ،خلو من اي إساءة بالتصرٌح او التلمٌح للمجتمعات او الدول او االفراد فى اى من الدول الشقٌقة او الصدٌقة.

القــــرار  :احٌط المجلس علما

صفحة 22من 22

الموضو االربعٌن :
بشأن الطلب المقدم من السٌد االستاذ الدكتور/مٌرفت على حسن خفاجة -بخصوص المقترح الخاص بادراج
مقرر " نظرٌات ومناهج البحث العلمىفى التربٌة الرٌاضٌة" كود رقم  8602وهو مقرر اجبارى عام لٌتم دراسته قبل
تسجٌل مقرر "حلقة بحث فى مناهج وطرق تدرٌس" 1602بمرحلة الماجستٌر وذلك اسوة بما جاء بنفس الالئحة فى
علم النفس وكذلك علم الحركة والمٌكانٌكا الحٌوٌة
انقــــشاس ٔ :افق انًدهش يغ ارجبع اخشاءاد انزؼذيم

الموضو الحادى واالربعٌن :
بشأن المقترح المقدم من ا0د /احمد محمود محمد ابراهٌم – بشأن استكمال الخطة البحثٌة بالكلٌة داخل االقسام
العلمٌة وتوصٌف البحوث العلمٌة داخل القسم وفق الخطة البحثٌة العامة للكلٌة وتحدٌد استاذ لعدد من الموضوعات
وفق التوجه العلمى وٌخدم حل للمشكالت البحثٌة ،على ان ٌتم اعتماد هذه الموضوعات داخل االقسام لتكون متاحة
لطالب الدراسات العلٌا من خالل القسم العلمى.
انقــــشاس ٔ :افق انًدهش ػهٗ انًقزشذ يغ رشكيم ندُخ يكَٕخ يٍ انضبدح:
ا.د/ازًذ يسًٕد اثشاْيى
ا0د/شؼجبٌ اثشاْيى يسًذ
ا0و0د/سافذ صؼيذ ُْذأٖ
ٔرنك الصزكًبل انًقزشذ انًقذو .
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خامسا :شئون التعليم والطالب
الموضوع االول  -:بشـأن وألاتمشس وامقل من وا شاب /م مل مضشن ميلد و مل وامقيل بشاف قة واثشاثة إليقشف قيله
عن ا ش وادشم ي  5102/5102دذاك م بدس إ تيش يش ً ع ذمة قضية .
انقشاس ٔ :افق انًدهش ػهٗ رؼذل انُزيدّ ثذل يٍ انخبسج ثبنفشقخ انثبنثخ إنٗ
ثبقٗ نإلػبدِ .

الموضوع الثانى  -:بشأن وا ب وامقل من وا شاب /هشش عشلل واب لو ى بشامدوفقة ع
دشم والسك ل ية إا واك ية ف ش بشاف قة وألدا (بشق اإلعشل )

قل قيله من ك ية وأللوب

انقشاس ٔ :افق انًدهش ثُبء ػهٗ انقشاس انًدهش األػهٗ نهدبيؼبد ثبػفبئّ يٍ
انقذساد زيث أَّ ثطم يصبسػّ .

الموضوع الثالث  :بشأن ت ليل مدوعيل أمت ش شت وافصل وال وس وألدل ا ش وادشم

.5102/5102

انقشاس ٔ :افق انًدهش ػهٗ انًٕاػيذ انزبنيخ :

-

أمت ش شت وافصل وال وس وألدل :
واتخ فشت  :من واسبت  5102/05/02ت وألث ين 5102/05/01
وا م دواشفدى  :من وال ب شء  5102/05/50ت واثالثشء 5102/05/52
وا ظ ى  :من واسبت  5102/05/10ت واسبت 5102/0/50
أدشم صف وا ش  :واسبت  5102/0/52ت واخميس .5102/5/1

سادسا :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
انًٕضٕع االٔل  -:اإلستعداد لحملة التبرع بالدم أيام األحد واإلثنين والثالثاء الموافق 6116/11-69/68/67م
وتقديم مقترح وأن تكون تحت مسمى طالب الفرقة الرابعة /هشام محمود السعدى الذى توفى أثر حادث أليم .
انقــــــــــشاس ٔ -:افق انًدهش ػهٗ ْزا اإلقزشاذ ركشيًب نٓزا انطبنت ٔانزٖ َذػٕ
ألصشرّ ثأٌ يهًٓٓى انصجش ٔانضهٕاٌ ٔكزنك زث انطالة ػهٗ ْزا انؼًم اإلَضبَٗ .

انًٕضٕع انثبَٗ  -:مقترح برنامج كلية الفنون الجميلة ( مدخل إلى التخطيط وتنمية المجتمع المحلى – تجارب
تنموية ) مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة كمتطلب أساسى فى الخطة الدراسية لطالب جامعة اإلسكندرية وبأن تقوم كل
كلية بوضع تصور لبرنامج خدمة المجتمع ليصبح متطلب تخرج.
انقــــــــــــشاس -:اقزشاذ رشكم ندُخ يٍ انضبدح أػضبء انهدُخ نٕضغ رصٕس نٓزا انجشَبيح
ْٔم يٕاكت ْزا انجشَبيح خشيدٗ انكهيخ أو ال.

انًٕضٕع انثبنث  -:كتاب اإلدارة العامة للحسابات والموازنة بشأن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إتخاذ
بعض اإلجراءات فى ترشيد إستهالك الطاقة بالجهات الحكومية .
انقـــشاس  -:يزى انزُضيق ثيٍ انضيذ أييٍ انكهيخ ٔسؤصبء األقضبو انؼهًيخ ٔاإلداسيخ ٔسئيش زشس
انكهيخ ثبنزُجيّ ػهٗ انؼبيهيٍ ٔانضبدح انؼًبل ثًزبثؼخ األقضبو ٔانًشٔس انذٔسٖ ٔانيٕيٗ يٍ
انضبدح يششفيٍ األيٍ نهًزبثؼخ ثؼذ يٕاػيذ انؼًم انشصًيخ ٔرقذيى رقشيش ثٓزا انشأٌ .

سابعا  :وحدة الضمان والجودة
ثامنا :شئون هيئة تدريس
قسم الرياضة المدرسية
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قسم تدريب االلعاب الرياضية

 بشأن الطلب المقدم من م0د /خالد سعٌد حجازى مرافقة الزوجه بدولة المانٌا االتحادٌةوذلك لمدة عام خالل الفترة من  2016/11/1وحتى  2012/10/31وذلك للعام الجامعى
.2012/2016
انقشاس ٔ :افق انًدهش يغ إرجبع انهٕائر انقٕاَيٍ.
 بشأن الطلب المقدم من م0م /محمد حمزة الرحمانى لتعٌٌنه بوظٌفة مدرس دكتور بالقسم .انقشاس ٔ :افق انًدهش
قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

.1

قسم تدريب الرياضات المائية

قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
-

بشأن الطلب المقدم من ا 1د /محمد رضا حافظ الروبى إلنتداب سيادته بكلية التربية الرياضية فلمنج ــ جامعه االسكندرية للمشاركة فى
اعمال التدريس بمرحلة الدراسات العليا وذلك يوم واحد اسبوعيا ( االثنين )للعام الجامعى .6117/6116

انقشاس ٔ :افق انًدهش
قسم تدريب التمرينات والجمباز

-

بخصوص الطلب المقدم من م1م /شريف هاشم محمد كامل لتعيينه فى وظيفة مدرس دكتور بذات القسم والكليه والجامعه.

انقشاس ٔ :افق انًدهش
-

بشأن ترشيح ا1د /أشرف عبد العال الزهرى كمدرب للفرق الرياضية للكلية فى لعبة ( الجمباز )

انقشاس ٔ :افق انًدهش
-

بخصوص الطلب المقدم من ا1د /احمد فؤاد جابر الشاذلى لتقديم الشكر إلدارة الكليه برئاسة ا1د /نادر محمد محمد مرجان على الطفرة
اإلنشائية الكبيرة التى تشهدها مناحى الكلية المختلفة مثل المسجد والمطعم والمالعب المفتوحه والفندق وصالة التمرينات والجمباز.

انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
قسم اصول التربية الرياضية
-

بشأن الخطاب الوارد من ا1د /عميد كلية التربية جامعه االسكندرية إلنتداب ا1م1د /وليد سليمان اسماعيل وذلك للفصل الدراسى االول
للعام الجامعى .6117/6116

انقشاس ٔ :افق انًدهش
-

بشأن الخطاب الوارد من ا1د /رئيس جامعه فارس إلنتداب م1د /احمد محمد عبد المنعم عالم للعمل بمركز ضمان الجودة بجامعه فاروس
وذلك يومان أسبوعيا ً للعام الجامعى .6117/6116

انقشاس ٔ :افق انًدهش
قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

-

بشأن الطلب المقدم من ا1د /يوسف دهب على  ،إلنتدابه الى جامعه دمياط يوم واحد اسبوعيا ً ( الخميس ) للعام الجامعى .6117/6116

انقشاس ٔ :افق انًدهش
قسم اإلدارة الرياضية والترويح
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تاسعا  -:األقسام العلمية .
 قسم تدريب الرياضات المائية -:
 قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح :
 قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية -:
 قسم أصول التربية الرياضية -:
 قسم الرياضة المدرسية -:
 قسم تدريب األلعاب الرياضية -:
 بشأن مقترح مقدم بعمل صالون علمى لقسم تدريب االلعاب الرياضية على أن يكون الهدف منه مناقشة الجوانب العلمية الحديثة فى جميعالمجاالت التى تخص التخصصات المختلفة بالكلية .
انقـــــــــشاس  -:أزيط انًدهش ػهًب
 قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار -:
 قسم تدريب التمرينات والجمباز -:
 قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية -:
ما يستجد من اعمال -:

وقد انتهى االجتما فً تمام الساعة الثانٌه ظهراً من نفس الٌوم 0

عميد الـــكــلية

أميـن سر المجلس

ا1د /نادر محمد محمد مرجان

ا1د /هيثم عبد الرزاق احمد
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