جامعة اإلسكهدرية
كلية الرتبية الرياضية ـ أبو قري

اليوم :
الزماى :

الجالثاء

جملص الكلية رقم (  ) 4بتاريخ 2012/10/10
التاريخ :
املكاى :

الطاعة العاغسة صباحًا

2017/10/10
قاعة إجتناعات جملظ الكلية

.1

أ.د /أمحد ضعد الديً حمنود عنس

عنيد الكلية

.2

أ.د /حطني على عبد الطالو

وكيل الكلية لػئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة

.3

أ.د /حمند عبد احلنيد بالل

وكيل الكلية لػئوٌ الدزاضات العليا والبحوث

.4

أ.د /غعباٌ إبساٍيه حمند

زئيظ قطه تدزيب األلعاب السياضية

.5

أ.د /حييى شكسيا احلسيسى

زئيظ قطه تدزيب التنسييات واجلنباش

.6

أ.د /وائل إبساٍيه عنس

قائه بأعنال زئيظ قطه العلوو احليوية والصحية السياضية

.7

أ.دٍ /بة عبد العظيه إمبابى

زئيظ قطه السياضة املدزضية

.8

أ.و.د /حمند حطً حمند

زئيظ قطه تدزيب السياضات املائية

.9

أ.و.د /زأفت عبد امليصف على

زئيظ قطه تدزيب مطابقات امليداٌ واملضناز

.10

أ.و.د /زأفت ضعيد ٍيداوى

زئيظ قطه اإلدازة السياضية والرتويح

.11

أ.و.د /وليد ضليناٌ إمساعيل

زئيظ قطه أصول الرتبية السياضية

.12

ا0د /ضوضً حمند عبد امليعه

اضتاذ مً قطه أصول الرتبية السياضية

.13

ا0د /حمنود حمند عباع غحاتة

أضتاذ مً قطه تدزيب التنسييات واجلنباش

.14

أ.د /عبد امليعه بديس القصري

أضتاذ مً قطه العلوو احليوية والصحية السياضية

.15

أ.د /عبد احلليه حمند عبد احلليه

أضتاذ مً قطه تدزيب مطابقات امليداٌ واملضناز

.16

أ.د /حمند صربى عنس

اضتاذ مً قطه أصول الرتبية السياضية

.17

أ.د /أمحد فؤاد الػاذىل

أضتاذ مً قطه تدزيب التنسييات واجلنباش

.18

ا0د/حمند عبد العصيص ضالمة

أضتاذ مً قطه اإلدازة السياضية والرتويح

.19

ا0د /جيات حمند دزويؼ

أضتاذ مً قطه العلوو احليوية والصحية السياضية

.20

ا0د /عبد السمحً عبد العظيه ضيف

أضتاذ مً قطه تدزيب املياشالت والسياضات الفسدية

.21

أ.د /حمطً حمند زدويؼ محص

أضتاذ مً قطه السياضة املدزضية

.22

أ.د /أمينة إبساٍيه العحنى

اضتاذ مً قطه أصول الرتبية السياضية

.23

أ.د /مسعى حطني مسعى ىصس

أضتاذ مً قطه تدزيب األلعاب السياضية

.24

أ.د/عادل حطيني محودة الينوزى

أضتاذ مً قطه تدزيب السياضات املائية

.25

أ.و.د /إضالو حمند حمنود ضامل

عً األضاترة املطاعديً

.26

و.د/مجال عبد الياصس يوىظ

عً املدزضني

.27

و.د /أمحد حمند عبد امليعه عالو

وحدة ضناٌ اجلودة

.28

أ.د /أمحد حمنود حمند إبساٍيه

زئيظ قطه تدزيب املياشالت والسياضات الفسدية

.29

أ.د /حمند على عبد اجمليد املقطف

أضتاذ مً قطه تدزيب مطابقات امليداٌ واملضناز

1

بطه اهلل السمحً السحيه  ،قاو األضتاذ الدكتوز  /أمحد ضعد الديً حمنود عنس ـ القائه بأعنال عنيد الكلية ـ بإفتتاح
اجمللظ بالتحية والرتحيب جبنيع أعضاء اجمللظ ثه قدو هله التَيئة مبياضبة وصول الفسيق املصسى لكسة القدو اىل
ىَائيات كأع العامل  ،زوضيا 2018 ،

التصديق على جملظ الكلية الطابق زقه (  ) 3بتازيخ 2017/9/12

.
ثالجا  -:موضوعات يعرضوا ا0د /عنيد الكلية و املوضوعات اخلاصة باجلامعى و الكلية -:
 -1مناقشة قرار مجلس الجامعه رقم ( )35لسنه  2112بشأن تنظيم اعمال اختبارات القبول ( القدرات ) واألمتحانات الشفهية والتطبيقية والعملية
والتربية العملية 1
 -2مناقشة الصعوبات والمعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا
 -3مناقشة محضر اجتماع أخالقيات البحث العلمى
 -4مناقشة قرار مجلس الدراسات العليا بالموافقة على توصيات اللجنة الدائمة لدراسة حاالت المعيدين والمدرسين المساعدين الحاصلين على
اجازات دراسية ومهمات علمية للتدريب العملى

رابعا -:جلنى شئون الدارسات العليا والبحوث.

الموضوع األول :

إعتواداث املناقشاث

اوال  :اعتواد هناقشاث رسائل املاجستري بنظام الساعاث املعتودة للباحثني االتى أمسائهن:

1

على محمد عبود جبر

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

2

احمد شحاتة عبد المطلب السمان

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

3

محمد عبد السالم عبد الفراج

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

4

احمد جمال الدين عبد السالم

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

5

صفاء محمد عبد الوهاب

الرياضة المدرسية

6

نادية عبد الصمد الدبور

الرياضة المدرسية

2

سعود بن خليفة بن ناصر البوسعيدى

8

بريار يوحنا كاكه نعمان

اصول التربية الرياضية

9

سماح ابراهيم على الفضالى

اصول التربية الرياضية

االدارة الرياضية والترويح

 11على فاضل جمشير

تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 11احمد عبد الفتاح خضر

تدريب مسابقات الميدان والمضمار
2

تدريب الرياضات المائية

 12محمد عادل محمد سيد زين الدين

ثانيا  :اعتواد هناقشاث رسائل الدكتىراه بنظام الساعاث املعتودة للباحثني االتى أمسائهن:
العلوم الحيوية والصحية الرياضية

1

محمود محمد فهمى مراد

2

عادل على عباس المنجودى

تدريب التمرينات والجمباز

3

احمد رجب امين راشد

تدريب االلعاب الرياضية

هىضىعاث تشكيل جلنت املناقشت واحلكن

الموضوع الثانى:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصححٌة اليٌاضحٌة علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجستٌي المقدمة من الباحث  /باسم السٌد يمضان – المقيد بمرحلة الماجستٌي بتايٌخ ،3124/4/23تحايٌخ
التسجٌل 2115/6/11
تخصص (اصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" االداءات الفنٌة وعالقتها بإصابات الطيف السفلى لالعبى الكونغ فو"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد الباسط صدٌق عبد الجواد

استاذ االصابات اليٌاضٌة والتأهٌل البدنى بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة
اليٌاضٌة بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د /اٌهاب محمد فوزى البدٌوى

استاذ تديٌب المنازالت بقسم تديٌب المنازالت واليٌاضات الفيدٌة بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة – جامعة طنطا (مناقشا)

ا.م.د/محمد كمال على موسى

استاذ مساعد بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة بكلٌة التيبٌة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.م.د/ثيوت سعٌد عبد الحكٌم

استاذ مساعد بقسم تديٌب المنازالت واليٌاضات الفيدٌة بكلٌة التيبٌة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

3

الموضوع الثالث:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصححٌة اليٌاضحٌة علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجسححححتٌي المقدميييية ميييين الباح يييية  /مححححيوة فتحححححى محمححححد عفٌفححححى – المقيييييدة بمرحليييية الماجسححححتٌي بتححححايٌخ
 ،3124/21/8تايٌخ التسجٌل 3126/22/21
تخصص (فسيولوجيا الرياضة) وموضوعها:
" تأثٌي تناول جيعات من نبات الكتان على بعض المتغٌيات الفسٌولوجٌة والبٌوكٌمٌائٌة
الميتبطة بالتعب واالستشفاء لليٌاضٌٌن"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.دٌ/وسف دهب على

استاذ فسٌولوجٌا اليٌاضة بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د /لٌلى صالح الدٌن محمد سلٌم

استاذ فسٌولوجٌا اليٌاضة بقسم علوم الصحة اليٌاضٌة بالهيم – جامعة
حلوان (مناقشا)

ا.د/عالء الدٌن محمد علٌوة

استاذ الصحة اليٌاضٌة بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)
استاذ مساعد بقسم التغذٌة
االسكنديٌة (مشيفا)

ا.م.د/نٌفٌن فهمى محمد ابياهٌم عجمى

بالمعهد العالى للصحة العامة– جامعة

الموضوع اليابع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة
الماجستٌي المقدمة من الباح ة  /اٌة احمد زٌدان السٌد – المقيد بمرحلة الماجستٌي بتايٌخ ،3123/21/25
تايٌخ التسجٌل 2115/6/11
تخصص (اصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأهٌل عضالت الوجه المصابة بشلل العصب السابع "
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد المنعم بدٌي القصٌي

استاذ فسٌولوجٌا اليٌاضة بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د/حسن محمد النواصية

استاذ االصابات اليٌاضٌة والتأهٌل البدنى بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة
اليٌاضٌة بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.م.د/نهاد محمد عبد القادي حسن

استاذ مساعد بقسم العلوم الصحٌة بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنات -جامعة
االسكنديٌة (مناقشا)

4

الموضوع الخامس :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة
الماجستٌي المقدمة من الباحث  /محمد بدي محمد عيفة– المقيد بمرحلة الماجستٌي بتايٌخ ،3123/21/25
تايٌخ التسجٌل 2114/6/14
تخصص (اصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" دياسة مقاينة بٌن اثي استخدام التديٌبات البدنٌة والتنبٌه الكهيبى على الكفاءة
الوظٌفٌة لمصابى الشلل النصفى"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/مصطفى السٌد طاهي

استاذ االصابات اليٌاضٌة والتأهٌل البدنى بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن –
جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/عبد الباسط صدٌق

استاذ االصابات اليٌاضٌة والتأهٌل البدنى بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة
اليٌاضٌة بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د/ابياهٌم خلٌل ابياهٌم

استاذ الطب الطبٌعى – بكلٌة الطب – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

الموضوع السادس:
بشأن موافقة مجلس قسم االداية اليٌاضٌة والتيوٌح عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌي
المقدمة من الباحث  /اشحيف مصحطفى علحى سحالم – المقييد بمرحلية الماجسيتير بتحايٌخ  ،3125/21/25تحايٌخ
التسجٌل 3127/7/25
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" خطة اعالمٌة لتنمٌة الثقافة اليٌاضٌة لدى اطفال المؤسسات االٌوائٌة "
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد العزٌز سالمة

اسححتاذ االداية اليٌاضححٌة بقسححم االداية اليٌاضححٌة والتححيوٌح بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/سمٌي عبد الحمٌد على

اسححتاذ االداية اليٌاضححٌة بقسححم االداية اليٌاضححٌة والتححيوٌح بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.دٌ/حٌى فكيى محيوس

اسحححتاذ االداية اليٌاضحححٌة ويئحححٌس قسحححم االداية اليٌاضحححٌة بكلٌحححة التيبٌحححة
اليٌاضٌة – جامعة طنطا(مناقشا)

ا.م.د /بيكات فيج محمد

استاذ مسحاعد بق سحم االداية اليٌاضحٌة والتحيوٌح بكلٌحة التيبٌحة اليٌاضحٌة
للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

5

الموضوع السابع:
بشأن موافقة مجلس قسم تديٌب االلعاب اليٌاضٌة علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة الماجسيتير
المقدمة من الباح ية  /نويهحان فتححى احمحد – المقييد بمرحلية الماجسيتيربتحايٌخ  ،3122/9/24تحايٌخ التسحجٌل
3124/8/24
تخصص (تدريب كرة السلة) وموضوعها:
" بينامج تديٌبى مقتيح لتحسٌن بعض القديات البدنٌة الخاصة لحكام كية السلة"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد اليحٌم اسماعٌل

اسححتاذ تححديٌب كححية السححلة بقسححم تححديٌب االلعححاب اليٌاضححٌة بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/محمد عبد الحمٌد بالل

استاذ تديٌب كية السلة بقسم تديٌب االلعاب اليٌاضٌة ووكٌل كلٌة التيبٌة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة للدياسات العلٌا والبحوث(مشيفا)

ا.د/اسعد على احمد الكٌكى

اسحتاذ تحديٌب كححية السحلة بقسححم تحديٌب االلعحاب اليٌاضححٌة بكلٌحة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.م.د/نٌفٌن ممدوح زٌدان

اسحححتاذ مسحححاعد بقسحححم التحححديٌب اليٌاضحححى وعلحححوم الحيكحححة بكلٌحححة التيبٌحححة
اليٌاضٌة للبنات – جامعة االسكنديٌة(مناقشا)

الموضوع الثامن:
بشأن موافقة مجلس قسم تديٌب االلعاب اليٌاضٌة علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة الماجسيتير
المقدميية ميين الباحييث  /طححاهي سححعد ابححو االسححعاد – المقيييد بمرحليية الماجسييتيربتححايٌخ  ،3125/21/25تححايٌخ
التسجٌل 3127/2/23
تخصص (تدريب كرة السلة) وموضوعها:
" تأثٌي استخدام تديٌبات مقتيحة فى ضوء بعض المتغٌيات البٌومٌكانٌكٌة والبدنٌة على
تحسٌن اداء التصوٌبة الثالثٌة لناشئ كية السلة تحت  25سنة"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد اليحٌم اسماعٌل

اسححتاذ تححديٌب كححية السححلة بقسححم تححديٌب االلعححاب اليٌاضححٌة بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/امٌمة ابياهٌم العجمى

اسححتاذ المٌكانٌكححا الحٌوٌححة بقسححم اصححول التيبٌححة اليٌاضححٌة بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د/اسعد على احمد الكٌكى

اسحتاذ تحديٌب كححية السحلة بقسححم تحديٌب االلعحاب اليٌاضححٌة بكلٌحة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.م.د/علٌة ابياهٌم زهدي

اسحححتاذ مسحححاعد بقسحححم التحححديٌب اليٌاضحححى وعلحححوم الحيكحححة بكلٌحححة التيبٌحححة
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اليٌاضٌة للبنات – جامعة االسكنديٌة(مناقشا)

الموضوع التاسع :
بشأن موافقة مجلس قسم تديٌب التميٌنات والجمباز عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجسيتير
المقدمة من الباحث  /ولٌد محمود بسٌونى دحيوج – المقيد بمرحلة الماجستير بتحايٌخ ،3125/21/25تحايٌخ
التسجٌل 3126/22/21
تخصص (تدريب التمرينات والعروض الرياضية) وموضوعها:
" تأثٌي تميٌنات االتزان فى تحسٌن مهاية التلوٌح
الدائيى على جهاز عش الغياب
بحلقتٌن لناشئٌن الجمباز "
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/اشيف عبد العال الزهيى

اسححتاذ تححديٌب الجمبححاز بقسححم تححديٌب التميٌنححات والجمبححاز بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د /هٌثم عبد اليزاق احمد

اسححتاذ تححديٌب الجمبححاز بقسححم تححديٌب التميٌنححات والجمبححاز بكلٌححة التيبٌححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.م.د /سمٌي عبد النبى عٌسى

استاذ مساعد بقسحم تحديٌب التميٌنحات والجمبحاز بكلٌحة التيبٌحة اليٌاضحٌة
للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.م.د/عبٌي وحٌد عبد الغنى

استاذ مساعد تديٌب التميٌنات االٌقاعٌة بقسم تديٌب التميٌنات االٌقاعٌة
والجمبححاز الفنححى بكلٌححة التيبٌححة اليٌاضححٌة للبنححات – بححالجزٌزة – جامعححة
حلوان (مناقشا)

الموضوع العاشي :
بشأن موافقة مجلس قسم اليٌاضة المديسٌة عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة اليدكتورا المقدمية
ميين الباحييث  /صححالح ابححياهٌم ابححو عجٌلححة – المقيييد بمرحليية الييدكتورا بتححايٌخ ،3124/21/8ت حايٌخ التسححجٌل
3126/3/21
تخصص (مناهج وطرق تدريس) وموضوعها:
" تقوٌم مقيي تيبٌة بدنٌة لطالب قسم معلم الفصل ببعض كلٌات التيبٌة بلٌبٌا "
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
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ا.د/فاطمة عوض صابي

استاذ طيق التديٌس بقسحم اليٌاضحة المديسحٌة بكلٌحة التيبٌحة اليٌاضحٌة
للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د /مصطفى محمد احمد الجبالى

اسحححتاذ طحححيق التحححديٌس بقسحححم المنحححاهج وطحححيق التحححديٌس بكلٌحححة التيبٌحححة
اليٌاضٌة للبنٌن – بالهيم – جامعة حلوان(مناقشا)

ا.د/هبة عبد العظٌم امبابى

اسحتاذ المنححاهج ويئحٌس قسححم اليٌاضحة المديسححٌة بكلٌحة التيبٌححة اليٌاضححٌة
للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/عبٌي معوض عبد هللا

استاذ المناهج بقسم اليٌاضة المديسٌة بكلٌحة التيبٌحة اليٌاضحٌة للبنحٌن –
جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

الموضوع الحادى عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم تديٌب اليٌاضات المائٌة عل تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة الماجسحتٌي
المقدمة من الباحث  /محمد محمد جمال الدين شعيب – المقيد بمرحلة الماجستير بتايٌخ  ،3123/21/25تايٌخ
التسجٌل 3127/23/24
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة السباحة) وموضوعها:
" اثي تنمٌة بعض القديات الحس – حيكٌة على تعلم مهايات سباحة الظهي لدى المكفوفٌن"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /عزت احمد فضل الهوايى

اسححتاذ تححديٌب اليٌاضححات المائٌححة بقسححم تححديٌب اليٌاضححات المائٌححة بكلٌححة
التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/اشيف عٌد ميعى

اسححتاذ التيبٌححة اليٌاضححٌة ويئححٌس قسححم التيبٌححة اليٌاضححٌة المعدلححة بكلٌححة
التيبٌة اليٌاضٌة للهيم جامعة حلوان(مشيفا)

ا.د /محمد فتحى البحياوى

استاذ مناهج وطيق تديٌس السباحة بقسم المناهج وطيق التديٌس بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة – جامعة المنصوية(مناقشا)

ا.م.د/محمد حسن محمد

اسحححتاذ مسحححاعد ويئحححٌس قسحححم تحححديٌب اليٌاضحححات المائٌحححة بكلٌحححة التيبٌحححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

الموضوع الثانى عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم تديٌب اليٌاضات المائٌة عل تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة الماجسحتٌي
المقدمة من الباحث  /ياسر محمد احمد ريان – المقيد بمرحلة الماجستير بتايٌخ  ،3124/21/8تايٌخ التسحجٌل
3126/4/25
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة السباحة) وموضوعها:
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" دياسة مقاينة الستخدام بعض االجهزة الحدٌثة واثيها على سيعة تعلم المهايت
االساسٌة للسباحة لطالب الصف السادس بدولة االمايات العيبٌة المتحدة"
وٌقتيح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد فتحى الكيدانى

اسحححتاذ تحححديٌب السحححباحة ب قسحححم تحححديٌب اليٌاضحححات المائٌحححة بكلٌحححة التيبٌحححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ا.د/احمد الحسٌنى شعبان

استاذ تديٌب السباحة بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة جامعة بويسعٌد(مناقشا)

ا.د /عزت احمد فضل الهوايى

اسحححتاذ تحححديٌب اليٌاضححححات المائٌحححة بكلٌحححة التيبٌححححة اليٌاضحححٌة – جامعححححة
االسكنديٌة(مناقشا)

ا.م.د/محمد حسن محمد

اسحححتاذ مسحححاعد ويئحححٌس قسحححم تحححديٌب اليٌاضحححات المائٌحححة بكلٌحححة التيبٌحححة
اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

هىضىعاث تسجيل خطط األحباث

الموضوع الثالث عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة
بالدارس/ادًذ عبطف طهجخ يذكٕس – المقيد بمرحلة الدكتورا تخصص(تدريب المبارزة) كود المحور(-15-9
)21وموضوعها:
" تاثٌي استخدام الجمل الخططٌة على فعالٌة اداء الهجوم
المضاد للمبايزٌن الناشئٌن تحت  21سنة"
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د/رمزى عبد القادر الطنبولى

استاذ المبارزة بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/ياسر محمد احمد حجر

استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/احمد حسن عبد عرنوس

مدرس بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
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الموضوع اليابع عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارس/يصطفى يذًذ
يصطفى ادًذ غيتّ – المقيد بمرحلة الدكتورا تخصص(مناهج وطرق تدريس) كود المحور(-15-16
)21وموضوعها:
" منهج مقتيح للتيبٌة اليٌاضٌة لطالب الميحلة الثانوٌة بالتعلٌم الفنى الفندقى"
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د/نوال ابراهيم شلتوت

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

ا.د/مدحت على ابو سريع

استاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة بنى سويف

م.د/وليد صالح على المساوى

مدرس بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين
– جامعة االسكندرية

الموضوع الخامس عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمارعلى تسجيل خطة بحث الماجستيرالخاصـة
بالدارس/ادًذ يبْش يذًذ ججش يسعٕد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب العاب القوى) كود المحور(-15-9
)21وموضوعها:
" دياسة بعض متغٌيات االداء المهايى فى مسابقة الوثب الثالثى
للمياحل السنٌة المختلفة"
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د /عبد المنعم ابراهيم هريدى

استاذ العاب القوى بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /سعد فتح هللا العالم

استاذ مساعد بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/اسامة اسماعيل الشاعر

مدرس بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
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الموضوع السادس عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارس/يصطفى
فبسس عجذ انشدًٍ كُعبٌ– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب كرة القدم) كود المحور()21-15-9وموضوعها:
" تأثٌي التديٌبات الجانبٌة المصغية على بعض المتغٌيات البدنٌة والمهايٌة والخططٌة
فى فتية االعداد لناشئٌن كية القدم فى فلسطٌن"
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د /حسن السيد ابو عبد

اسييتاذ تييدريب كييرة القييدم بقسييم تييدريب االلعيياب
الرياضيييية والتيييرويح بكليييية التربيييية الرياضيييية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

اسييتاذ تييدريب كييرة القييدم بقسييم تييدريب االلعيياب
الرياضيييية والتيييرويح بكليييية التربيييية الرياضيييية
للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع السابع عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارس/يذًذ
ثسيَٕى سيذ ادًذ عبشٕس – المقيد بمرحلة الدكتورا تخصص(االدارة الرياضية) كود المحور()21-15-8وموضوعها:
" استياتٌجٌة لتموٌل االنشطة اليٌاضٌة بالمدايس الحكومٌة المصيٌة "
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.م.د/رافت سعيد هنداوى

اسيييتاذ مسييياعد ورئييييس قسيييم االدارة الرياضيييية
والتيييرويح بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية

ا.م.د/عبد هللا محمد محى الدين

اسييتاذ مسيياعد بقسييم االدارة الرياضييية والتييرويح
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية
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الموضوع الثامن عشي:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارس/ثسًخ يذفٕظ
انجسًى شعيش – المقيدة بمرحلة الدكتورا تخصص(تدريب سباحة) كود رقم ()21-15-22وموضوعها:
" استخدام اسلوب الوسائط المتعددة كاحد استياتٌجٌات التديٌس واثيه فى تدعٌم
التغذٌة الياجعة الفويٌة عند تعلٌم مهايات السباحة للمبتدئٌن"
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د/عزت احمد فضل الهوارى

اسييتاذ تييدريب الرياضييات المائييية بقسييم تييدريب
الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنيين
– جامعة االسكندرية

ا.د/منى محمد سكر

استاذ تكنولوجييا التعلييم والتيدريب بقسيم اصيول
التربية الرياضية بكلية التربيية الرياضيية للبنيين
– جامعة االسكندرية

م.د/وليد صالح الميساوى

مييدرس بقسييم الرياضيية المدرسييية بكلييية التربييية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع التاسع عشي :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارس/ادًذ يذًذ
ادًذ خهيفخ – المقيد بمرحلة الدكتورا تخصص(االدارة الرياضية) كود المحور()21-15-8وموضوعها:
" االداية االلكتيونٌة للخطة التنفٌذٌة الستياتٌجٌة كلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن
جامعة االسكنديٌة "
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اسييتاذ االدارة الرياضييية بقسييم االدارة الرياضييية
والتيييرويح بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية

ا.م.د/امين محمود جعفر

اسييتاذ مسيياعد بقسييم االدارة الرياضييية والتييرويح
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية
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الموضوع العشيٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارس/يذًذ
شبكش انصبفى عجذ اهلل خضش – المقيد بمرحلة الدكتورا تخصص(تدريب جمباز ارضى) كود المحور()21-15-1
وموضوعها:
" تاثٌي التديٌبات البالٌستٌة على بعض المتغٌيات المٌكانٌكٌة لتحسٌن
االداء المهايى لقفزة الشقلبة االمامٌة"
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د/حسنى سيد احمد حسين

اسييتاذ تييدريب الجمبيياز بقسييم تييدريب التمرينييات
والجمبيييياز بكلييييية التربييييية الرياضييييية للبنييييين –
جامعة االسكندرية

ا.م.د/حازم حسن محمود

استاذ مسياعد بقسيم تيدريب التمرينيات والجمبياز
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

م.د/محمد عبد الفتاح زايد

ميييدرس بقسيييم اصيييول التربيييية الرياضيييية بكليييية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الحادى والعشيٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتورا الخاصـة بالدارسة/غبدح عجذ
انًُعى دسُيٍ انشٔيُى – المقيدة بمرحلة الدكتورا تخصص(ترويح رياضى) كود المحور()21-15-2وموضوعها:
" بينامج تيوٌحى لتحسٌن االمن النفسى لدى طالب كلٌة التيبٌة اليٌاضٌة
بجامعة كفي الشٌخ "
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون هٌئة اإلشياف علً النحو التالً :
ا.د/سكينة محمد نصر

ا.م.د/صفوت على جمعة

م.د/صفوت محمد زيتون

استاذ علم النفس الرياضى بقسم اصول التربية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية
مدرس بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
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إعتواداث االهتحاى التأهيلى

الموضوع الثانى والعشيٌن:
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتورا الخاص بالدارس /حسن
حسٌن الموٌل – تخصص االداية اليٌاضٌة
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اسيييتاذ االدارة الرياضيييية بقسيييم االدارة الرياضيييية والتيييرويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/سمير عبد الحميد على

اسيييتاذ االدارة الرياضيييية بقسيييم االدارة الرياضيييية والتيييرويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/صفوت على جمعة

استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الثالث والعشيٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتورا الخاص بالدارس /جياح
جمال الزهٌي – تخصص االداية اليٌاضٌة
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اسيييتاذ االدارة الرياضيييية بقسيييم االدارة الرياضيييية والتيييرويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/سمير عبد الحميد على

اسيييتاذ االدارة الرياضيييية بقسيييم االدارة الرياضيييية والتيييرويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/امين محمود جعفر

استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع اليابع والعشيٌن :
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بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والعروض الرياضية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتورا الخاص
بالدارس /محمود عبد العال عكاشة– تخصص تديٌب جمباز اجهزة
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د/صديق محمد ابراهيم طوالن

استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمبازبكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/احمد فؤاد الشاذلى

استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمبازبكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/حسنى سيد احمد

استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمبازبكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/يحيى محمد زكريا الحريرى

استاذ تدريب الجمباز ورئيس بقسم تدريب التمرينات
والجمبازبكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/اشرف عبد العال الزهرى

استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمبازبكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الخامس والعشيٌن :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتورا الخاص بالدارس /
حسٌن مختاي الٌتٌم– تخصص تديٌب سباحة
وقد اقتيح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د/عزت احمد فضل الهوارى

استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب الرياضات المائية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/على فهمى البيك

اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية بكلييية التربييية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/متولى مختار حسن بهايم

اسييتاذ تييدريب سييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية بكلييية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /سامى محمد حسن الشربينى

اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية بكلييية التربييية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /عادل محمد زين الدين

اسييتاذ تييدريب السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية بكلييية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع السادس والعشيٌن :
بشأن اعتماد الخطة البحثٌة لكال من قسم:
15

-

تديٌب المنازالت واليٌاضات الفيدٌة
قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة

-

الموضوع السابع والعشيٌن :
بشأن تشكٌل لجنة لوضع منهجٌة موحدة الجياء االمتحان الشامل وبما ال ٌتعايض مع قانون تنظٌم الجامعات
وقياي مجلس الجامعة يقم ()21بتايٌخ  3121/1/33لسنة3125
القياي  :تشكل لجنة من كال من:
-

ا.د /حسن محمد النواصية
ا.د/صدٌق محمد ابياهٌم طوالن
ا.د/احمد محمود ابياهٌم
ا.د/مٌيفت على حسن خفاجة
ا.م.د/ولٌد سلٌمان اسماعٌل الصعٌدى
على ان ٌتم عيض اعمال اللجنة بحد اقصى ٌوم 3121/21/25

الموضوع الثامن والعشيٌن :
بشأن إعداد دلٌل شامل للبحث العلمى بكلٌة التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة على ان ٌتم تكلٌف
قسم اصول التيبٌة اليٌاضٌة بانهاء هذا الدلٌل وعيضه بلجنة الدايسات العلٌا لشهي نوفمبي
القياي :مخاطبة ا.د /سوسن محمد عبد المنعم – يئٌس لجنة اعداد دلٌل شامل للبحث العلمى وسيعة انهاء الدلٌل

الموضوع التاسع والعشيٌن :
تتقدم لجنة الدياسات العلٌا والبحوث لقسم االداية اليٌاضٌة بالشكيعلى الفكي الواعى واالبداعى فى تنفٌذ
اول سٌمٌناي الكتيونى بالكلٌة.

الموضوع الثالثون :
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بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌحة والصححٌة اليٌاضحٌة علي تعيديل تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجسححتٌي المقدميية ميين الباحييث  /شححادى نححاظم محححيوس عبححد المقصححود – المقيييد بمرحليية الماجسححتٌي بتححايٌخ
 ،3123/4/24تايٌخ التسجٌل 3126/5/28
تخصص (التربية الصحية والصحة الرياضية) وموضوعها:
" تأثٌي بينامج تأهٌلى باستخدام الوسط المائى على كفاءة الجهاز الدويى التنفسى
لألطفال المصابٌن باليبو الشعبى"
على أن ٌصبح التشكٌل على النحوي التالى :
ا.دٌ/وسف دهب على

استاذ فسٌولوجٌا اليٌاضة بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د/عبد المنعم كامل يبٌع

استاذ امياض الصدي بكلٌة الطب – جامعة االسكنديٌة (مناقشا)

ا.د/عالء الدٌن محمد علٌوة

استاذ الصحة اليٌاضٌة بقسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة اليٌاضٌة بكلٌة
التيبٌة اليٌاضٌة للبنٌن – جامعة االسكنديٌة (مشيفا)

ورنك وظراً نؼذو حضور أ.د /إٌمان ػباس محمود انقاضى .

خامسا -:شئون التعليه والطالب.

انموضـوع األول:

ثشـــــأٌ يـب تــى يُبقشـتّ فـي يجهـس شـــئٌٕ انتـعهيى ٔانطــالة ثبنجـبيعـخ سقــــى ()2
ثتــبسيخ 0 2087/ 9 / 81

انموضـوع انثاوى:

ثشأٌ قجٕل انعزس األجتًبعي نهطبنت /أسالو يبجذ إثشاْيى يذًذ عًبس عجذانشدًٍ انًقيذ
ثبنفشقخ انثبَيخ أليقبف قيذِ عٍ انعبو انجبيعي ٔ 2081/2087رنك نشعبيخ ٔانذتّ
انًشيضخ0

انموضـوع انثانث:

ثشـأٌ األنتًابس انًقاذو ياٍ انطبنات /عًاشٔ يساشم يذًاذ فاشي

نهكهياخ نقجإل قياذِ ثبنكهياخ

طشفُب نهعبو انجبيعي  2081/2087ثبقي نإلعبدح0

انموضـوع انرابغ:

ثشـأٌ األنتًبس انًقذو يٍ انطبنت /يذًذ عجذانًُعى غشيت ٔيشفق ثطبقخ انتششيخ نهكهيخ
نقجٕل قيذِ ثبنكهيخ طشفُب نهعبو انجبيعي  2081/2087ثبقي نإلعبدح0
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انموضـوع انخامش :ثشأٌ انطهت انًقذو يٍ انطبنت /أسبيّ يذًذ عجذانفتبح انًقيذ ثبنفشقخ انثبَيخ ثتأجيم انفصم
انذساسي األٔل نهعبو انجبيعي ٔ0 2081/2087رنك نعذو األَتٓبء يٍ أداء انخذيخ
انعسكشيخ 0

انموضـوع انضادس  :ثشأٌ انطهت انًقذو يٍ انطبنت /يذًٕد يذًذ يذًٕد يذًذ نُقهّ يٍ كهيخ تشثيخ سيبضيخ
جبيعخ دهٕاٌ إني انكهيخ طشفُب0

:

قرر انمجهش تشكٍم نجىة نؼمم مقاصً مكووً مه:
 -1ا.د /رمزي ػبذانقادرانطىبونً

 -2ا.د/ػالءانذٌه محمذ ػهٍوي

 -3ا.د /أصؼذ ػهً أحمذ انكٍكً

انموضـوع انضابغ :

أعتًبد َتيجخ دٔس َٕفًجش نعبو انجبيعي 0 2087/2082

سادسا  -:شئون خدمى اجملتنع وتننية البيئة.

الموضوع األول  -:اإلستعذاد لحملة التبرع بالذم الحملة األولى خالل شهر وىفمبر
الموضوع الثانى  -:وضع جذول للىذوات الذيىية والثقافية والرياضية خالل التيرم األول
-:
الموضوع الثالث  :المقترح المقذم مه السيذ أ .د /أحمذ عمران بمشروع الخذمة المجتمعية للعام
الجامعى  7102/7102والخاص برعاية أطفال التىحذ بعىىان مؤتمر" معا ً وستطيع "
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سابعا -:وحدة الضنان واجلودة .

 بخصوص تسليم توصيف المقررات الفصل الدراسى االول للعام الجامعة  2118 / 2112و تقرير المقرراتالفصل الدراس االول للعام الجامعى 2112 / 2116
القسم العلمى

توصٌف المقييات

تقيٌي المقييات

قسم الرياضة المدرسية
قسم تدريب االلعاب الرياضية
قسم تدريب مسابقات الميدان و
المضمار
قسم تدريب الرياضات المائية
قسم تدريب المنازالت و
الرياضات الفردية

√

√

قسم تدريب التمرينات و
الجمباز
قسم اصول التربية الرياضية
قسم العلوم الحيوية و الصحية
الرياضية
قسم االدارة الرياضية والترويح

اسماء منسقين الجودة المرشحين من قبل االقسام العلمية
القسم العلمى

ميحلة البكالويٌوس

ميحلة الدياسات العلٌا

قسم الرياضة المدرسية

م.د  /حسام البدرى شعبان

أ.م.د  /طه صبحى طه
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قسم تدريب االلعاب الرياضية

م.م  /احمد راشد

م.د  /احمد فرج

قسم تدريب مسابقات الميدان
والمضمار

م.د  /محمد محمود حسين

م.د  /اسامة اسماعيل الشاعر

قسم تدريب الرياضات المائية

م.د  /احمد سعد قطب

أ.م.د  /رأفت حمزة

قسم تدريب المنازالت والرياضات
الفردية

أ.م.د  /روت سعيد عبد الحكيم

أ.م.د  /وليد محسن مصطفى
نصرة

قسم تدريب التمرينات والجمباز

أ.م.د  /سمير عبد النب عيس

أ.د  /مهاب عبد الرازق احمد

قسم اصول التربية الرياضية

م.د  /خالد الشبكى

م.د  /كارم احمد ابو زيد

قسم العلوم الحيوية و الصحية
الرياضية

م.د  /رضوان سعيد الجوهرى

م.د  /محمد خميس انور

قسم االدارة الرياضية و الترويح

م.د  /حسن فريج

أ.م.د  /صفوت زيتون
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ثامنا -:شئون هيئة تدريس واألقساو العلنية.
قسه الرياضة املدرسية
-

بشأن موافقة مجلس القسم على تعيين خمسة معيدين خالل الخطة الخمسية على أن يتم تعيين عدد( )1معيد كل سنة خالل الخمس سنوات

قسه تدريب االلعاب الرياضية
-

بشأن الطلب المقدم من أ.م.د /محمود محمد الطٌب – للموافقة على عمل سٌادته كمديب كية ٌد بنادى
أصحاب الجٌاد فى غٌي أوقات العمل اليسمٌة .

-

بشأن الطلب المقدم م.د /عامي سعد عامي – للموافقة على عمل سٌادته كمشيف قطاع المٌنى لكية السلة
بنادى االتحاد السكنديي فى غٌي أوقات العمل اليسمٌة .

-

بشأن الطلب المقدم م.د /محمد حمزة اليحمانى – للموافقة على عمل سٌادته كإدايى بقطاع الناشئٌن لكية
السلة بنادى االتحاد السكنديي فى غٌي أوقات العمل اليسمٌة .

-

قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار

-

مذكرة قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بشأن قرار مجلس الجامعة فى  2112/2/21بقيام أعضاء هيئة التدريس الموجودين
بالخارج والملتحقين بدورات الترقى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بسداد الرسوم لهذ الدورات بالدوالر  ,ويرى القسم أن هذا
يوقع عليهم أعباء مادية كبيرة وأن تقوم الجامعة بإعداد تنميتهم وهذ مسئولية الجامعة .

-

بخصوص موافقة مجلس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار على إنتداب السيد االستاذ الدكتور /محمد على عبد المجيد المقطف
للتدريس بكلية التربية – جامعة دمنهور يوم واحد أسبوعيا ً

-

مذكرة قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بشأن ترقية م.د /محمد عارف السيد الى وظيفة استاذ مساعد بالقسم بأ ر رجعى من
. 2115/6/5

-

قسه تدريب الرياضات املائية

-

بشأن الطلب المقدم أ.د /عادل حسنٌن النمويى – للموافقة على عمل سٌادته بمجال االستشايات اليٌاضٌة
فى غٌي أوقات العمل اليسمٌة .
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قسه تدريب التنرينات واجلنباز

-

بشأن مذكية قسم تديٌب التميٌنات والجمباز بالموافقة على انتداب أ.د /نادي محمد ميجان لجامعة جنوب
الوادى لمدة ٌوم واحد للعام الجامعى . 3128/3121

-

بشأن الطلب المقدم م.د /محمد عبد الفتاح مغازى – للموافقة على عمل سٌادته كمخطط أحمال بقطاع
الناشئٌن لكية السلة بنادى االتحاد السكنديي فى غٌي أوقات العمل اليسمٌة .

-

قسه اصول الرتبية الرياضية

-

بشأن موافقة مجلس قسم أصول التيبٌة اليٌاضٌة على تيقٌة م.د/عبد اليحمن إبياهٌم عقل – الى استاذ
مساعد بذات القسم والكلٌة

-

قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية
-

بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على إنتداب السيد االستاذ الدكتور /حسن محمد النواصرة – للتدريس
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة كفر الشيخ يوم األربعاء من كل أسبوع

-

بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على إنتداب السيد االستاذ الدكتور /عالء الدين محمد عليوة – للتدريس
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة أسيوط يوم األربعاء من كل أسبوع

-

بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على إنتداب السيد االستاذ الدكتور /أحمد عبد الفتاح عمران – للتدريس
بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية يوم الخميس من كل أسبوع

-

قسه اإلدارة الرياضية والرتويح
-

بشأن موافقة مجلس القسم على تعيين عدد ( )2معيدين كالتالى ( )1عام  2119/2118واآلخر عام 2122/2121

-

وقد إنتهى اإلجتماع فى متام الشاعة الواحدة والهصف مو نفص اليوم
عميد الكلية

أمين سر المجلس
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أ.د /أحمد سعد الدين محمود عمر

أ.م.د /رأفت السعيد هنداوى
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