
  جامعة اإلسكندرية 

 كلية التربية الرياضية ـ أبو قير
   

  01/0/7107 ( بتاريخ 7مجلس الكلية رقم )  

  التاريخ : الثالثاء اليوم  :
 قاعة إجتماعات مجلس الكلية المكان : الساعة العاشرة والنصؾ صباًحا الزمان :

 
 

 عميد الكلية ورئيس المجلس أ.د/ نادر محمد محمد مرجان -0
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أحمد سعد الدين محمود عمر -7
 الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون  أ.د/ محمد عبد الحميد بالل -3
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/  حسين على عبد السالم -4
 رئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية  أ.د/ صفاء صفاء الدين عباس الخربوطلى -5
 رئيس قسم تدريب األلعاب الرياضية أ.د/ شعبان إبراهيم محمد -6
 رئيس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية محمود محمد إبراهيمأ.د/ أحمد  -7
 رئيس قسم تدريب الرياضات المائية أ.د/ أشرؾ عدلى بخيت -8
 رئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز  أ.د/ يحيى زكريا الحريرى -9

 رئيس قسم الرياضة المدرسية أ.د/ هبة عبد العظيم إمبابى -01
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية حسن يوسؾأ.د/ مجدى  -00
 رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ رأفت سعيد هنداوى -07
 رئيس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار أ.د/ رأفت عبد المنصؾ على  -03
 الرياضيةأستاذ متفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحية  أ.د/ عبد المنعم بدير محمد القصير -04
 أستاذ متفرغ بقم تدريب األلعاب الرياضية أ.د/ ذكى محمد محمد حسن -05
 أستاذ متفرغ بقسم الرياضة المدرسية أ.د/ عادل محمود عبد الحافظ -06
 أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية الرياضية أ.د/ محمد صبرى عمر -07
 تدريب المنازالت والرياضات الفرديةأستاذ بقسم  أ.د/ عبد الفتاح فتحى مبروك خضر -08
 أستاذ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ سمير عبد الحميد على -09
 أستاذ بقسم تدريب األلعاب الرياضية أ.د/ عبد المحسن جمال الدين -71
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية أ.د/ سكينة إبراهيم نصر -70
 أستاذ بقسم الرياضة المدرسية أ.د/ نوال إبراهيم شلتوت -77
 أستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية أ.د/ نادية محمد رشاد -73
 أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية أ.د/ منتصر إبراهيم أحمد طرفة -74
 أستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار أ.د/ أحمد السيد لطفى -75
 أستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز الرازق أحمدأ.د/ هيثم عبد  -76
 عن األساتذة المساعدين أ.م.د/ هشام محمد أحمد حمدون -77
 عن المدرسين م.د/ محمد عارؾ السيد سيد أحمد -78
 وحدة ضمان الجودة م.د/ أحمد محمد عبد المنعم عالم -79

   

 أستاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار أ.د/ سامى إبراهيم نصر -0



عميد الكلية ورئيس المجلس إجتماع مجلس الكلية مرحًبا سيادته بسم هللا الرحمن الرحيم ، إفتتح أ.د/ 
 ، وتم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء العريش وجميع شهداء مصرنا الحبيبة .المجلس  ءبجميع أعضا

  فى حالة سفر السادة أعضاء هيئة التدريس تم التنويه على وجوب الحصول على الموافقات األمنية
 للخارج .

 على أوراق اإلمتحانات .لى وجوب توقيع جميع السادة المصححين تم التؤكيد ع 

 يتم دراسة الموضوع مرة اخرى العادة يوم السبت الى جداول الدراسة للبكالوريوس. 

 أوالً : المتابعة :

  استدراك بشؤن الخطاب الوارد من أ.د/ سمير عبد الحميد ـ بخصوص عرض إيرادات
ومصروفات الموارد الذاتية بالكلية على مجلس الكلية ، فإنه تم عرض الموازنة بمجلس الكلية 

( بتاريخ 6وتم عرضها مرة أخرى بمجلس الكلية السابق رقم )  9/8/7106( بتاريخ 0رقم )
البنود التفصيلية لصناديق الخدمة التعليمية والصيانة ووحدة ، وتم عرض  03/07/7106

لمعلومات ومركز اللياقة البدنية ، وتم عرض الخطة اإلستثمارية للكلية حتى البحوث وا
 بالػ المالية لكل بند .مبال 31/00/7106

 ( بتاريخ 6استدراك بخصوص الخطؤ الوارد بمجلس الكلية السابق رقم )فى اسم  03/07/7106
 .المدرس المساعد / معتز عبد الفتاح مؽازى 

 .03/07/7106 ( بتاريخ 6التصديق على مجلس الكلية السابق رقم ) ثانًيا : 

 تم التصديق على محضر اإلجتماع السابق .القرار : 

 التى عرضها أ.د/ عميد الكلية :والموضوعات ثالًثا : موضوعات مجلس الجامعة 

اث بعد جامعتى عالمًيا فى جودة األبح 566تصنيؾ احتالل جامعة اإلسكندرية المركز بشؤن  -0
 جامعة ومعهد بحثى فى مصر . 31القاهرة وعين شمس بين 

أحيط المجلس علًماالقرار :  
 بشان الئحة وحدة المعامل واألجهزة العلمية بجامعة اإلسكندرية . -7
القرار : أحيط المجلس علًما 
بحاث المشتركة بين بشؤن آلية التقدم للحصول على مكافآت النشر العلمى أو دعم تكاليؾ النشر لأل -3

من جامعة اإلسكندرية المنشورة نشًرا دولياًا فى مجالت علمية أعضاء هيئة التدريس والباحثين 
 ، واألوراق المطلوبة لذلك .عالمية 

  القرار : أحيط المجلس علًما 
 . 7106بشؤن اإلعالن عن جوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عام  -4
  القرار : أحيط المجلس علًما 
 . 7107بشؤن اإلعالن عن جوائز المجلس األعلى للثقافة عام  -5
القرار : أحيط المجلس علًما 
 7106م بشؤن منح جوائز الجامعة لعا 7106( لسنة 075بشؤن قرار مجلس الجامعة رقم )  -6

 لمستحقيها .
 القرار : أحيط المجلس علًما  

 

على  08/07/7106بشؤن موافقة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحلسته المنعقدة فى  -7



التدريبى إلى مصفوفة ترقى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الخاصة بمركز ضم البرنامج 
البرنامج التدريبى بعنوان " أساسيات الجودة وسالمة المريض فى مإسسات الرعاية الصحية " 

ساعات تدريبية فى اليوم الواحد وأن  6وأن تكون مدة تنفيذ البرنامج على مدى يومين بواقع 
 عند الترقى بواقع برنامج تدريبى واحد من جدارة اإلدارة .يحتسب البرنامج 

  القرار : أحيط المجلس علًما
المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشؤن المذكرة  -8

بخصوص عدم تحميل الطالب ألى نفقات خاصة وعدم قبول أى تبرعات )مادية ـ عينية ( من 
الطالب تحت أى بند من البنود من خالل األقسام العلمية ، حيث أن الجهة المخول لها قبول 

 1( من قانون تنظيم الجامعات 41لكلية وفًقا لنص المادة )التبرعات هى مجلس ا

الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  بشؤن المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / وكيل -9
بخصوص إرتفاع األسعار الخاصة بالطباعة للمجلة العلمية ، وعدم وجود مبيعات للمجلة بالسنوات 
الماضية مما يترتب عليه طباعة أعداد للمجلة وعدم البيع ، باإلضافة إلى أن النشر على مستوى 

 .العالم يتم إلكترونًيا من خالل مواقع المجالت 
مناقشة على مجلس  ادارة المجلة .عرضه للجلسة القادمة لحين  يإجلالقرار : 

على إضافة كتب أجنبية مهداة من شركة  07/07/7106( بتاريخ 5المكتبة رقم )بشؤن موافقة لجنة  -01

 جنيه ) فقط ثالثة آالؾ وخمسون جنيًها الؼير ( . 3151( فى حدود مبلػ MERICميرك )

  وافق المجلسالقرار : 
البشرية بإعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد  0/0/7107( بتاريخ 3بشؤن قرار رئيس الجامعة رقم ) -00

بجامعة اإلسكندرية متضمنة السيد األستاذ الدكتور / محمد عبد الحميد بالل ـ وكيل الكلية لشئون 
 الدراسات العليا والبحوث كمقرر للجنة .

القرار : أحيط المجلس علًما
دارة اإلتحاد المصرى بشؤن الخطاب الوارد من اإلتحاد المصرى أللعاب القوى باإلفادة بؤن مجلس إ -07

على بنود إتفاقية التعاون بين الكلية  07/5/7106( بتاريخ 43أللعاب القوى قد وافق بجلسته رقم )
واإلتحاد المصرى أللعاب القوى بما يتماشى مع سياسة الكلية بالتعاون مع التحادات الرياضية 

 لصقل الطالب وإيجاد فرص عمل لهم بمجال التدريب والتحكيم . 
 لقرار : أحيط المجلس علًما ا

د/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى بخصوص تحذير الجامعه من الباحث/ عمر احمد 1خطاب ا -03
 عباس سالم ــ يزعم أنه حاصل على درجة دكتوراه من جامعه االزهر .

 القرار : أحيط المجلس علًما
والطالب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعه د/ نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم 1خطاب ا -04

للدراسات العليا والبحوث لحضور المإتمرات الدولية واالجتماعات الدولية والندوات وورش العمل 
والمحلية وايضا فى حالة منح االجازات الخاصة ــ االعارات ــ المهمات العلمية ــ االساتذة 

قدم االوراق المطلوبه للجامعه قبل السفر بوقت كاؾ الزائرين ــ االجازات الدراسية والبعثات ان ت
 شهر على االقل .

 القرار : أحيط المجلس علًما
خطاب السيد االستاذ/ أمين عام الجامعه بخصوص صورة كتاب السيد االستاذ/ رئيس االدارة  -05

بتاريخ  4957المركزية للمديرية المالية بمحافظة االسكندرية ــ ادارة الوحدات الحسابية رقم 
 والوارد للجامعه . 8/00/7106

 القرار : أحيط المجلس علًما



د/ نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعه 1خطاب ا -06
بشؤن  قواعد المعاملة المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين  للدراسات العليا والبحوث

 ات والندوات وورش العمل الدولية والمحلية.لحضور المإتمر
 القرار : أحيط المجلس علًما

د/ نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعه 1خطاب ا -07
إلنتداب السادة أعضاء هيئة التدريس سواء باحدى الكليات والمعاهد  للدراسات العليا والبحوث

 داخل الجامعه أو بالجامعات الحكومية أو الخاصة .
 القرار : أحيط المجلس علًما

للدراسة   cscخطاب المدير العام لالدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص منح المجلس الصينى  -08

 بجامعه بكين.
 أحيط المجلس علًماالقرار : 

ضرورة اتخاذ االجراءات الوقائية للحفاظ على امن وسالمة كافة البيانات والمعلومات المتداولة  -09
 على شبكة االنترانت.

 القرار : أحيط المجلس علًما
 مناقشة الطالب المتميزين رياضياً  -71

 القادمة لوضع المعايير الخاصه بذلك.اعادة الموضوع الى لجنه شئون التعليم والطالب القرار :
 رابًعا : شئون الدراسات العليا والبحوث :

 الموضوع االول  :إعتمادات المناقشات

 اوال : اعتماد مناقشات رسائل الماجستير بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:

 االدارة الرياضية والترويح زينة احمد عبد الرحمن 0

 االدارة الرياضية والترويح عبد هللا سعيد عبد ربه الفقى  7

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية  محمد شفيق عبد العزيز سكران 3

 الرياضة المدرسية  حمادة عكااشة بسيونى بليح  4

 تدريب المنازالت والرياضات الفردية  محمد سعيد محمد عبد الؽنى  5

 تدريب االلعاب الرياضية  محمد سامى ثروت جابر 6

 تدريب التمرينات والجمباز اسالم يحيى مدبولى  7

 الموضوع الثانى  :

 ثانيا : اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:

 االدارة الرياضية والترويح  عمرو محمد شوقى  0

 تدريب التمرينات والجمباز  سالم السيد توفيق محمد  7



تدددددددددريب مسددددددددابقات الميدددددددددان  محمد محمود محمد حسين  3

 والمضمار

 تدريب االلعاب الرياضية هانى اسماعيل فتح هللا  4

 تدريب االلعاب الرياضية محمد فاروق عبد الؽفور 5

 تدريب االلعاب الرياضية عيسى محفوظ محمد أوشى 6

 

 دكتوراه( -على اعتمادات الرسائل العلمية)ماجستير وافق المجلسالقرار: 

 ثالثا: موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم

 الموضوع الثالث : 

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة         

المقيدد بمرحلددة  –مدن الباحددث/ رمضدان رضددوان سدعد التلبددانى  لمقدمددةوالحكدم لرسددالة الماجسدتير ا

 03/0/7103، تاريخ التسجيل 06/9/7119الماجستير بتاريخ 

 تخصص )فسيولوجيا الرياضة ( وموضوعها:  

 " العالقة بين المكونات الخلوية للدم وبعض القدرات البدنية والوظيفية لتالميذ المرحلة السنية

 لشيخ".بمحافظة كفر ا 07:  9من 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسددتاذ التربيددة الصددحية المتفددرغ بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية  ا.د/نادية محمد رشاد 

جامعدددددددة  –الرياضدددددددية بكليدددددددة التربيدددددددة الرياضدددددددية للبندددددددين 

 االسكندرية)مشرفا(

استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم العلوم الحيوية والصدحية  ا.د/  جنات محمد درويش 

جامعدددددددة  –الرياضدددددددية بكليدددددددة التربيدددددددة الرياضدددددددية للبندددددددين 

 االسكندرية)مشرفا(

استاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية  ا.د/عزة عبد الؽنى عبد العزيز   

 مناقشا(جامعة االسكندرية) –التربية الرياضية للبنات 

اسددتاذ مسدداعد بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية بكليددة  ا.م.د/زكريااحمد السيد متولى  

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –التربية الرياضية للبنين 



 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع الرابع : 

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة         

المقيددد بمرحلددة  –مددن الباحددث/ وائددل يوسددؾ احمددد سدديد احمددد  لمقدمددةوالحكددم لرسددالة الدددكتوراه  ا

 01/7/7105، تاريخ التسجيل 8/01/7103الدكتوراه  بتاريخ 

 ضية( وموضوعها: تخصص )التربية الصحية والصحة الريا 

 " تاثير تناول االرجنين كمكمل ؼذائى على تؤخر ظهور التعب لمتسابقى الخماسى الحديث".

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسددددتاذ فسدددديولوجيا الرياضددددة المتفددددرغ بقسددددم العلددددوم  ا.د/  عبد المنعم بدير القصير  

الرياضددية  الحيويددة والصددحية الرياضددية بكليددة التربيددة

 جامعة االسكندرية)مناقشا( –للبنين 

استاذ الصحة الرياضية بقسم العلوم الحيوية والصدحية  ا.د/  عالء الدين محمد عليوة  

جامعدددة  –الرياضدددية بكليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددين 

 االسكندرية)مشرفا(

استاذ علم البيئة النباتية بقسم النبات والميكروبيولوجى  ا.د/سالمة محمد الضرير   

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –بكلية العلوم 

ا.د/ناصددددددر مصددددددطفى محمددددددد 

 السويفى   

استاذ الصحة الرياضية بقسم علدوم الصدحة الرياضدية 

 جامعة المنيا )مناقشا( –بكلية التربية الرياضية 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار:   

 الموضوع الخامس : 

بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علق تعديل تشكيل لجنة المناقشة         

د بمرحلة الدكتوراه المقي –من الباحث/ ابراهيم انور محمد ابو العينين  لمقدمةوالحكم لرسالة الدكتوراه ا

 03/7/7103، تاريخ التسجيل  03/9/7100بتاريخ 

 تخصص )اصابات الرياضة والتاهيل ( وموضوعها:  

 " تؤثير استخدام الشياتسو والتدليك العالجى فى تؤهيل مصابى االنزالق الؽضروفى القطنى"

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

 مد عبد البارى مطر بسبب ظروفه الصحية وسفره للخارج.وذلك العتذار ا.م.د/مح



استاذ االصابات الرياضية والتاهيدل البددنى المتفدرغ بقسدم  ا.د/ حسن محمد النواصرة  

العلدددددوم الحيويدددددة والصدددددحية الرياضدددددية بكليدددددة التربيدددددة 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

ا.د/مصددددطفى السدددديد اسددددماعيل 

 طاهر     

اسددتاذ االصددابات الرياضددية والتاهيددل البدددنى بقسددم العلددوم 

الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبندين 

 جامعة االسكندرية )مشرفا(  –

اسددتاذ اصدددابات الرياضدددة والتاهيدددل بقسدددم علدددوم الصدددحة  ا.د/ مجدى محمود وكوك

 جامعة طنطا)مناقشا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 على تعديل التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع السادس: 

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة         
المقيددد بمرحلددة  –هيم صددالح  مددن الباحددث/ احمددد حلمددى إبددرا لمقدمددةوالحكددم لرسددالة الدددكتوراه ا

 00/7/7104، تاريخ التسجيل  07/7/7100الماجستير بتاريخ 

 تخصص )اصابات الرياضة والتاهيل ( وموضوعها:  

 " تاثير التدليك بكإوس الهواء والشياتسو على بعض مظاهر التعب 

 لعضالت الطرؾ السفلى للرياضيين "

 السادة :ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من 

اسددتاذ االصددابات الرياضددية والتاهيددل البدددنى  بقسددم  ا.د/ محمد قدرى بكرى   
العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية بكليددة التربيددة 

 جامعة حلوان )مناقشا( –الرياضية بالهرم  

اسدددتاذ فسددديولوجيا الرياضدددة المتفدددرغ بقسدددم العلدددوم  ا.د/يوسؾ دهب على      
بكليدة التربيدة الرياضدية  الحيوية والصحية الرياضية

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –للبنين 

ا.د/ عبدددد الباسدددط صدددديق عبددددد 
 الجواد

اسددتاذ االصددابات الرياضددية والتاهيددل البدددنى  بقسددم 
العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية بكليددة التربيددة 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع السابع :

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم االدارة الرياضددية والتددرويح علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة والحكددم         
المقيدد  بمرحلدة  –مدن الباحدث / اسدالم محمدد عبدد المدنعم محمدد حجدازى المقدمدةلرسالة الددكتوراه 
 07/0/7106، تاريخ التسجيل   04/01/7104الدكتوراه  بتاريخ 



 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 " خطة مقترحة لتسويق المنشؤت الرياضية باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  

 الداخلية والخارجية"وتؤثيرها على البيئة 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسدددددتاذ االدارة الرياضدددددية المتفدددددرغ بقسدددددم االدارة  ا.د/ محمد عبد العزيز سالمة

 –الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية للبندين 

 جامعة االسكندرية)مشرفا(

سدددددتاذ االدارة الرياضدددددية  المتفدددددرغ بقسدددددم االدارة ا ا.د/ سمير عبد الحميد على                  

 –الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية للبندين 

 جامعة االسكندرية )مناقشا(

اسددددتاذ االدارة الرياضددددية المتفددددرغ بكليددددة التربيددددة  ا.د/ حسن أحمد الشافعى  

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنات 

اسددددددتاذ االدارة الرياضددددددية ورئدددددديس قسددددددم االدارة  ا.د/يحيى فكرى محروس 

جامعدددددة  –الرياضدددددية بكليدددددة التربيدددددة الرياضدددددية 

 طنطا)مناقشا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع الثامن :

بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية علق تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة         

المقيدد  بمرحلدة الددكتوراه  بتداريخ  –من الباحثة / معصومة خليل السيد الكداظمى المقدمةالدكتوراه 

 00/3/7104، تاريخ التسجيل   03/3/7107

 تخصص )تدريب سباحة( وموضوعها:

 " تؤثير الدمج بين االسوياء والمعاقين سمعيا على المستوى الرقمى وبعض  

 المتؽيرات السيكلوجية والبدنية والوظيفية لسباحى الظهر"

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسدتاذ تدددريب  المتفدرغ بقسددم تددريب الرياضددات المائيددة  ا.د/ منتصر إبراهيم طرفة

جامعدددددددددة  –الرياضدددددددددية للبندددددددددين بكليدددددددددة التربيدددددددددة 

 االسكندرية)مناقشا(



اسددتاذ تدددريب السددباحة بقسددم تدددريب الرياضددات المائيددة  ا.د/ عادل محمد سيد زين الدين                   

جامعدددة االسدددكندرية  –بكليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددين 

 )مشرفا(

قسددم التربيددة  اسددتاذ التربيددة الرياضددية المعدلددة ورئدديس ا.د/ اشرؾ عيد مرعى   

جامعددة  –الررياضددية المعدلددة بكليددة التربيددة الرياضددية 

 حلوان)مشرفا(

اسدددتاذ مسددداعد بقسدددم الرياضدددات المائيدددة بكليدددة التربيدددة  ا.م.د/خالد حسن محمد توفيق  

 )مناقشا( جامعة المنيا –الرياضية 
 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع التاسع :

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم تدددريب االلعدداب الرياضددية علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة والحكددم         

المقيددد  بمرحلددة  –مددن الباحددث / عبددد المددنعم محمددد عبددد المددنعم مصددباح المقدمددةلرسددالة الماجسددتير 

 01/5/7104، تاريخ التسجيل   04/01/7107اجستير  بتاريخ الم

 تخصص )تدريب كرة قدم( وموضوعها:

 " مإشرات بعض االداءات المهارية الهجومية وعالقتها بنتائج المباريات فى بطولة

 كؤس العالم لكرة القدم "

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسددتاذ التدددريب  المتفددرغ بقسددم التدددريب الرياضددى وعلددوم  ا.د/ خيرية إبراهيم السكرى 
جامعدددددة  –الحركدددددة بكليدددددة التربيدددددة الرياضدددددية للبندددددات 

 االسكندرية  )مناقشا(

 ا.د/ حسن السيد ابو عبده 

                    

اسددتاذ كددرة القدددم المتفددرغ بقسددم تدددريب االلعدداب الرياضددية 
كندرية جامعددددة االسدددد –بكليددددة التربيددددة الرياضددددية للبنددددين 

 )مشرفا(

اسددتاذ تدددريب كددرة القدددم بقسددم تدددريب االلعدداب الرياضددية  ا.د/ عادل عبد الحميد الفاضى    
جامعددددة االسددددكندرية  –بكليددددة التربيددددة الرياضددددية للبنددددين 

 )مشرفا(

استاذ مساعد بقسم تدريب االلعداب الرياضدية بكليدة التربيدة  ا.م.د/جابر رشاد خليل   
 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 



 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع العاشر :

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم تدددريب االلعدداب الرياضددية علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة والحكددم         

المقيد  بمرحلة الماجسدتير   –من الباحث / السعيد محى الدين عبد السالم  المقدمةلرسالة الماجستير 

 8/01/7103، تاريخ التسجيل   04/01/7107بتاريخ 

 تخصص )تدريب كرة قدم( وموضوعها:

 سنة " 06" برنامج تدريبى مقترح للتحركات الشائعة فى خطط الهجوم لناشئ كرة القدم تحت 

 والحكم من السادة :ويقترح تشكيل لجنة المناقشة 

 ا.د/ حسن السيد ابو عبده 

                    

استاذ كرة القددم المتفدرغ بقسدم تددريب االلعداب الرياضدية 

جامعدددة االسدددكندرية  –بكليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددين 

 )مشرفا(

اسددتاذ تدددريب كددرة القدددم بقسددم تدددريب االلعدداب الرياضددية  ا.د/ عادل عبد الحميد الفاضى    

جامعدددة االسدددكندرية  –بكليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددين 

 )مشرفا(

اسددتاذ كددرة القدددم ووكيددل كليددة التربيددة الرياضددية لشددئون  ا.د/ياسر محفوظ عطوة

 جامعة بنها)مناقشا( –التعليم والطالب 

سم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربيدة استاذ مساعد بق ا.م.د/هشام محمد حمدون    

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 
 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع الحادى عشر :

بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية علق تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة         

المقيددددة  بمرحلدددة الماجسدددتير  بتددداريخ  –مدددن الباحثدددة / سدددحر جمدددال محمدددد  المقدمدددةالماجسدددتير 

 00/6/7105، تاريخ التسجيل   00/7/7104

 تخصص )تدريب سباحة( وموضوعها:

 المدربين والسباحين الناشئين على مستوى االنجاز الرقمى محددات االتصال بين 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :



اسدددتاذ السدددباحة  ورئددديس قسدددم تددددريب الرياضدددات  ا.د/ اشرؾ عدلى ابراهيم 

جامعدددة  –المائيدددة بكليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددين 

 االسكندرية )مشرفا(

اسددددتاذ تدددددريب الرياضددددات المائيددددة بقسددددم تدددددريب  ا.د/حسين على عبد السالم 

الرياضددددات المائيددددة ووكيددددل الكليددددة لشددددئون خدمددددة 

 المجتمع وتنمية البيئة )مناقشا(

اسدددتاذ بقسدددم التددددريب الرياضدددى وعلدددوم الحركدددة بكليدددة  ا.د/جليلة حسن محمد ابراهيم 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –التربية الرياضية للبنات 

اسدتاذ مسداعد بقسدم تددريب الرياضدات المائيدة بكليدة  امين ا.م.د/زياد محمد 

جامعددددة االسددددكندرية  –التربيددددة الرياضددددية للبنددددين 

 )مشرفا(

 ق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  على التشكيل المقترح من القسم العلم وافق المجلسالقــــرار: 

 الموضوع الثانى عشر :

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم تدددريب مسددابقات الميدددان والمضددمار علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة         

المقيددد بمرحلددة  –مددن الباحددث / عددادل حسددام الدددين مصددطفى  المقدمددةوالحكددم لرسددالة الدددكتوراه  

 03/8/7103، تاريخ التسجيل   7/7/7100الدكتوراه  بتاريخ 

 تخصص )تدريب العاب القوى( وموضوعها:

 " تقنين حمل التدريب البليومترى لمتسابقى الوثب الثالثى وفقا لمتؽيرات االداء المهارى "

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسددتاذ العدداب القددوى المتفددرغ بقسددم تدددريب مسددابقات  ا.د/ سمير عباس عمر  

 –الميدان والمضمار بكليدة التربيدة الرياضدية للبندين 

 كندرية )مناقشا(جامعة االس

اسددتاذ العدداب القددوى المتفددرغ بقسددم تدددريب مسددابقات  ا.د/عبد المنعم ابراهيم هريدى

 –الميدان والمضمار بكليدة التربيدة الرياضدية للبندين 

 جامعة االسكندرية )مشرفا(

اسددتاذ العدداب القددوى بقسددم تدددريب مسددابقات الميدددان  ا.د/احمد سعد الدين محمو د 

 –والمضمار ووكيل كليدة التربيدة الرياضدية للبندين  

 جامعة االسكندرية لشئون التعليم والطالب )مشرفا(



ا.د/هشددام محمددد الجيوشددى عبددد 

 الخالق 

اسدددتاذ تددددريب مسدددابقات الميددددان والمضدددمار بقسدددم 

رياضدية تدريب الرياضات االساسية بكليدة التربيدة ال

جامعدددددددة  –بكليدددددددة التربيدددددددة الرياضدددددددية بدددددددالهرم 

 حلوان)مناقشا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 رابعاً : موضوعات تسجيل خطط األبحاث

 :الثالث عشر  الموضوع

   الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  الرياضيةالعلوم الحيوية والصحية بشؤن موافقة مجلس قسم      

التربية الصحية والصحة تخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –خالد يوسؾ الؽريبالخاصـة بالدارس / 

 ( وموضوعها:الرياضية

 تؤثير تدريبات هوائية )انسينتى( على معدل التمثيل الؽذائى للدهون " 

 الكويت".وانقاص الوزن لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

سدددم العلدددوم الصدددحة الرياضدددية  بقاسدددتاذ    عالء محمد عليوه / .دا

الحيوية والصحية الرياضدية بكليدة التربيدة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

سدددم إصدددابات الرياضدددة والتؤهيدددل بقاسدددتاذ   ا.د/احمد عبد الفتاح عمران   

العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية بكليددة 

جامعددددددة  –التربيددددددة الرياضددددددية للبنددددددين 

 االسكندرية

سدددم العلدددوم الحيويدددة والصدددحية مددددرس بق م.د/ جمال عبد الناصر يونس

 –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبندين 

 جامعة االسكندرية

 ق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمقعل وافق المجلسالقــــرار : 

 

 :الرابع عشر  الموضوع

  الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  العلوم الحيوية والصحية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

إصابات تخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –مصطفى ابراهيم عبد الكريم صالح الخاصـة بالدارس / 

 ( وموضوعها:الرياضة والتاهيل



 تاثير برنامج تدريبات تعويضية تخصصية على االنحرافات القوامية" 

 لالعبى بعض االنشطة الرياضية". 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

صدددفاء صدددفاء الددددين عبددداس / .دا

  الخربوطلى 

سدددم العلدددوم ورئددديس ق تربيدددة القدددواماسدددتاذ 

الحيوية والصحية الرياضدية بكليدة التربيدة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

سدددددم العلدددددوم الحيويدددددة اسدددددتاذ مسددددداعد بق   ا.م.د/محمد كمال على موسى    

والصددددددحية الرياضددددددية بكليددددددة التربيددددددة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الخامس عشر  الموضوع

  الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  العلوم الحيوية والصحية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

اضة إصابات الريتخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –هشام محمد وهبة عطا هللا الخاصـة بالدارس / 

تؤثير برنامج تاهيلى على تحسين ثبات التدويراالمامى الداخلى لمفصل الركبة " ( وموضوعها:والتاهيل

 بعد 

 االصالح الجراحى للرباطين الصليبى االمامى واالمامى الوحشى".

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

اسدددددماعيل مصدددددطفى السددددديد / .دا

   طاهر  

سدددم العلدددوم تربيدددة القدددوام ورئددديس قاسدددتاذ 

الحيوية والصحية الرياضدية بكليدة التربيدة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

ا.م.د/ادهدددددددددم عبدددددددددد الدددددددددرإوؾ 

  الشرقاوى     

اسددتاذ مسدداعد بقسددم جراحددة العظددام بكليددة 

 لمنصورةجامعة ا – الطب 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :السادس عشر  الموضوع

الماجستير على تسجيل خطة بحث  العلوم الحيوية والصحية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

ة إصابات الرياضتخصص)الماجستير المقيد بمرحلة  –محمد احمد رزق البؽدادى الخاصـة بالدارس / 

 ( وموضوعها:والتاهيل

 تؤثير التدخل التؤهيلى المبكر على الحد من آالم اسفل الظهر لطالب المرحلة اإلعدادية "." 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  



سدددم اصدددابات الرياضدددة والتؤهيدددل بقاسدددتاذ   وائل محمد عمر   / .دا

الحيويددة والصددحية الرياضددية بكليددة العلددوم 

جامعددددددة  –التربيددددددة الرياضددددددية للبنددددددين 

 االسكندرية

سدددم العلدددوم الحيويدددة والصدددحية مددددرس بق   م.د/محمد خميس انور

 –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبندين 

 جامعة االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :السابع عشر  الموضوع

الخاصـة الماجستبر على تسجيل خطة بحث  العلوم الحيوية والصحية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم 

صحة التربية الصحية والتخصص)الماجستير المقيد بمرحلة  –محمد عبد المجيد سليمان بالدارس / 

 تؤثير برنامج تثقيفى صحى الكترونى الستخدامات" ( وموضوعها:الرياضية

 بعض المكمالت الؽذائية على الوعى الصحى لدى الرياضيين بدولة الكويت" .

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

سدددم العلدددوم ضدددية  بقالصدددحة الريااسدددتاذ    عالء محمد عليوه / .دا

الحيوية والصحية الرياضدية بكليدة التربيدة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

سدددددم العلدددددوم الحيويدددددة اسدددددتاذ مسددددداعد بق  ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد    

والصددددددحية الرياضددددددية بكليددددددة التربيددددددة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الثامن عشر  الموضوع

الماجستبر على تسجيل خطة بحث  العلوم الحيوية والصحية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      
الصحية التربية تخصص)الماجستير بمرحلة  ةالمقيد –اية محمود عبد المحسن فراج /  ةالخاصـة بالدارس

 ( وموضوعها:والصحة الرياضية

 تاثير تناول مكمل ؼذائى )ؼنى بالجلوتامين(على تؤخير ظهور التعب " 

 م حواجز". 411والمستوى الرقمى لسباق 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

سدددم العلدددوم بق  الصدددحة الرياضددديةاسدددتاذ    عالء محمد عليوه / .دا
الحيوية والصحية الرياضدية بكليدة التربيدة 



 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

اسدددددتاذ مسددددداعد ورئددددديس قسدددددم تددددددريب   ا.م.د/رافت عبد المنصؾ على     
بكليدة التربيدة  مسابقات الميدان والمضدمار

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

وم االؼذيدة بكليدة الزراعدة مدرس بقسم عل د/محمد السيد جمعة1م
 جامعة االسكندرية  –سابا باشا  –

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :التاسع عشر  الموضوع

الماجستير على تسجيل خطة بحث  العلوم الحيوية والصحية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

إصابات الرياضة تخصص)الماجستير بمرحلة  ةالمقيد –ناهد الصافى عاطؾ /  ةالخاصـة بالدارس

 ( وموضوعها:والتاهيل

 تحديد بروفيل االصابات الرياضية لالعبى النخبة العرب فى رياضة البيسبول "." 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

سدددم العلدددوم اصدددابات الرياضدددة والتؤهيدددل بقاسدددتاذ    احمد عبد الفتاح عمران   / .دا

الحيويدددددة والصدددددحية الرياضدددددية بكليدددددة التربيدددددة 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

بكليدة استاذ مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية    ا.م.د/سمير شعبان حوتة

 ريةجامعة االسكند –التربية الرياضية للبنين 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :العشرين الموضوع

  الماجستيربشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث      

تخصص)إصابات  ماجستيربمرحلة ال ةالمقيد –سهر محمد عبده عيسى ابراهيم  /  ةالخاصـة بالدارس

 الرياضة والتؤهيل( وموضوعها:

 برنامج تؤهيلى لبعض إصابات الطرؾ السفلى وعالقتها بالحالة النفسية" 

 لناشئق رياضة الكاراتيه "  

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                  

اسدددتاذ التددددريب الرياضدددى لرياضدددة الكاراتيددده  يم ا.د/ احمد محمود محمد ابراه

ورئددديس قسدددم تددددريب المندددازالت والرياضدددات 

جامعدة  –الفردية بكلية التربية الرياضدية للبندين 



 االسكندرية 

اسددتاذ مسدداعد بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية    محمد كمال على موسى   /ا.م.د 

 –الرياضددددية بكليددددة التربيددددة الرياضددددية للبنددددين 

 جامعة االسكندرية 

بكليدددة  مددددرس بقسدددم اصدددول التربيدددة الرياضدددية   م.د/هانى محمود عبد الونيس

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلس القــــرار :

 :الحادى و العشرين الموضوع

بشؤن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة      

ية( المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص)االدارة الرياض –جراح جمال مصطفى الزهير بالدارس / 

 وموضوعها:

 "إستراتيجية لخصخصة االندية الرياضية بدولة الكويت" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

اسددددتاذ االدارة الرياضددددية المتفددددرغ بقسددددم  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة       
االدارة الرياضددية والتددرويح بكليددة التربيددة 

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

اسددددتاذ مسدددداعد بقسددددم االدارة الرياضددددية    بركات فرج محمد ا.م.د/
 –والترويح بكلية التربية الرياضدية للبندين 

 جامعة االسكندرية

بقسددم االدارة الرياضددية والتددرويح درس مدد م.د/حسن فريج عبد الفتاح 
جامعددة  –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 

 االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الثانى والعشرين  الموضوع

الخاصـة  الماجستيربشؤن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث      

تخصص)االدارة الرياضية(  ماجستيرالمقيد بمرحلة ال –احمد عبد المولى مبروك مبارك بالدارس / 

 وموضوعها:

 "تقييم نظام االحتراؾ فى الكرة الطائرة باالندية الرياضية المصرية" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

اسددددتاذ االدارة الرياضددددية المتفددددرغ بقسددددم       سمير عبد الحميد على ا.د/



االدارة الرياضددية والتددرويح بكليددة التربيددة 
 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

االدارة الرياضددددية اسددددتاذ مسدددداعد بقسددددم  امين محمود جعفرا.م.د/
 –والترويح بكلية التربية الرياضدية للبندين 

 جامعة االسكندرية

بقسددم االدارة الرياضددية والتددرويح مدددرس  م.د/حسن فريج عبد الفتاح 
جامعددة  –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 

 االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الثالث والعشرين  الموضوع

الخاصـة  الماجستيربشؤن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث      
 (الترويح الرياضىتخصص) ماجستيرالمقيد بمرحلة ال –محمد حسنى محمود منسى بالدارس / 
 وموضوعها:

 تاثير برنامج ترويحى رياضى على بعض المتؽيرات النفسية للمشتركين" 

 "فى المشروع القومى للرواد 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

علدددم الدددنفس بقسدددم العلدددوم التربويدددة اسدددتاذ       هالة مصطفى ابراهيم  ا.د/
بكليدددددة التربيدددددة واالجتماعيدددددة والنفسدددددية 

 جامعة االسكندرية  – اتالرياضية للبن

اسددددتاذ مسدددداعد بقسددددم االدارة الرياضددددية  صفوت على جمعة ا.م.د/

 –والترويح بكلية التربية الرياضدية للبندين 

 جامعة االسكندرية

بقسددم االدارة الرياضددية والتددرويح مدددرس  م.د/صفوت محمد زيتون 

جامعددة  –للبنددين  بكليددة التربيددة الرياضددية

 االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الرابع والعشرين  الموضوع

الخاصـة بالدارس  الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  اصول التربية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( اختبارات ومقاييستخصص) دكتوراهالمقيد بمرحلة ال –عبد اللطيؾ فاضل عبد اللطيؾ على خان / 

 وموضوعها:

 "تقويم عمليات التدريب فى االندية الصحية بدولة الكويت" 



 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

القيددداس والتقدددويم المتفدددرغ بقسدددم اصدددول اذ اسدددت      محمد صبرى عمر   ا.د/

التربية الرياضية بكلية التربيدة الرياضدية للبندين 

  جامعة االسكندرية  –

وليددددددد سددددددليمان اسددددددماعيل ا.م.د/

 الصعيدى  

 اصددول التربيددة الرياضددديةاسددتاذ مسدداعد بقسددم 

جامعدددددة  –بكليدددددة التربيدددددة الرياضدددددية للبندددددين 

 االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الخامس والعشرين  الموضوع

الخاصـة  الماجستيرعلى تسجيل خطة بحث  اصول التربية الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( علم النفس الرياضىتخصص) ماجستيرالمقيد بمرحلة ال –رجب عبد النبى محمد عطية بالدارس / 

 وموضوعها:

 "مصادر الرضا لدى الالعبين وعالقتها بحالة قلق المنافسة فى بعض االنشطة الرياضية " 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

علددم الددنفس الرياضددى ورئدديس قسددم اسددتاذ       مجدى حسن يوسؾ    ا.د/

ليدددة التربيدددة اصدددول التربيدددة الرياضدددية بك

  جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

 اصدددول التربيدددة الرياضددديةبقسدددم  مددددرس م.د/امين محمد عبد العزيز   

جامعددة  –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 

 االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :السادس والعشرين  الموضوع

الخاصـة  الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  تدريب الرياضات المائيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( تدريب سباحةتخصص) الدكتوراه المقيد بمرحلة  –عيد كمال عبد العزيز البانوبى بالدارس / 

 وموضوعها:

 "لعربية تقويم برامج إعداد براعم السباحة ببعض أندية جمهورية مصر ا" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

السددددباحة المتفددددرغ بقسددددم تدددددريب اسددددتاذ       محمد فتحى الكردانى     ا.د/

الرياضات المائية بكليدة التربيدة الرياضدية 



  جامعة االسكندرية  –للبنين 

تدددريب الرياضددات بقسددم  اسددتاذ السددباحة  ا.د/عادل حسنين النمورى    

 –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين المائيددة 

 جامعة االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :السابع والعشرين الموضوع

الخاصـة  الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  تدريب الرياضات المائيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( تدريب سباحةتخصص) الدكتوراه المقيد بمرحلة  –محمد عبد العزيز عرفة محمد سالم بالدارس / 

 وموضوعها:

 دراسة العالقة بين التوازن العضلى وبعض المتؽيرات البيوميكانيكية " 

 "والمستوى الرقمى لسباحى الصدر  

 مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :  وقد اقترح                

السددددباحة المتفددددرغ بقسددددم تدددددريب اسددددتاذ       على فهمى البيك     ا.د/

الرياضات المائية بكليدة التربيدة الرياضدية 

  جامعة االسكندرية  –للبنين 

 اسددتاذ تدددريب الرياضددات المائيددة المتفددرغ  ا.د/عزت احمد فضل الهوارى     

بكليدددة تددددريب الرياضدددات المائيدددة بقسدددم 

جامعددددددة  –التربيددددددة الرياضددددددية للبنددددددين 

 االسكندرية

اسدددتاذ الميكانيكدددا الحيويدددة بقسدددم اصدددول  ا.د/امال جابر متولى شرارة 

بكليددة التربيددة الرياضددية التربيددة الرياضددية 

 جامعة االسكندرية –للبنين 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الثامن والعشرين  الموضوع

الخاصـة الماجستيرعلى تسجيل خطة بحث تدريب الرياضات المائية بشؤن موافقة مجلس قسم      

 وموضوعها:( تدريب تجديؾتخصص)الماجستير المقيد بمرحلة  –محمد صبرى حسين السيد بالدارس / 

 تؤثير استخدام التدريب المتقاطع فى تحسين زمن االنجاز الرقمى" 

 "( سنة  08 -06لدى العبى التجديؾ الناشئين ) 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 



بقسدددم   اسدددتاذ تددددريب الرياضدددات المائيدددة      حسين على عبد السالم      ا.د/

كليدددة تددددريب الرياضدددات المائيدددة ووكيدددل 

جامعددددددة  –التربيددددددة الرياضددددددية للبنددددددين 

لشدئون خدمدة المجتمدع وتنميدة  االسكندرية

 البيئة

تدددريب الرياضددات المائيددة بقسددم  مدددرس  م.د/مصطفى عبد الرحمن عبد العظيم سيؾ     

جامعددة  –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 

 االسكندرية

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :التاسع والعشرين   الموضوع

الخاصـة  الدكتوراهعلى تسجيل خطة بحث  تدريب الرياضات المائيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( دريب سباحةتتخصص) الدكتوراه المقيد بمرحلة  –عالء الدين محمد السيد عمر بالدارس / 

 وموضوعها:

 الكلى ( لذوى االحتياجات الخاصة الذهنية )بسيطى االعاقة( –أثر الدمج)الجزئى " 

 على تعلم بعض المهارات االساسية فى السباحة وبعض مهارات السلوك التكيؾ

 "( سنة 03 -9)

  وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                

السددددباحة المتفددددرغ بقسددددم تدددددريب اسددددتاذ       محمد فتحى الكردانى     ا.د/

الرياضات المائية بكليدة التربيدة الرياضدية 

  جامعة االسكندرية  –للبنين 

السددددباحة المتفددددرغ بقسددددم تدددددريب اسددددتاذ  ا.د/متولى مختار حسن     

الرياضات المائية بكليدة التربيدة الرياضدية 

  جامعة االسكندرية  –للبنين 

 علق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمق وافق المجلسالقــــرار : 

 :الثالثين   الموضوع

الخاصـة الدكتوراه على تسجيل خطة بحث تدريب الرياضات المائية بشؤن موافقة مجلس قسم      

 ( وموضوعها:تدريب سباحةتخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –عبد هللا نبيل القرينى  بالدارس / 

 مهارى( وتاثيره على تحسين  –تصميم تطبيق الكترونى )معرفى " 

 "المهارات االساسية لالعبى كرة الماء الناشئين 



 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

تدددددريب بقسددددم  اسددددتاذ تدددددريب السددددباحة       عادل حسنين النمورى       ا.د/

كليدة التربيدة الرياضدية الرياضات المائية ب

   جامعة االسكندرية –للبنين 

اسدددتاذ مسددداعد بقسدددم الرياضددديات وعلدددوم  ا.م.د/ياسر فإاد حسن  

 جامعة االسكندرية –الحاسب بكلية العلوم

 ىجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلمعلق تس وافق المجلسالقــــرار : 

 :الحادى و الثالثين  الموضوع

الخاصـة الدكتوراه على تسجيل خطة بحث  تدريب االلعاب الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( الطائرةتدريب الكرة تخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –عبد هللا صاحب عبد اللطيؾ سليم بالدارس / 

 وموضوعها:

 برنامج العاب صؽيرة لتحسين بعض القدرات البدنية واالداءات المهارية " 

 لالعبى الكرة الطائرة جلوس". 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

استاذ الكرة الطائرة المتفدرغ بقسدم تددريب       نادر عبد السالم العوامرى      ا.د/

االلعاب الرياضية بكليدة التربيدة الرياضدية 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

اسددددتاذ طددددرق التدددددريس المتفددددرغ بقسددددم  ا.د/محسن محمد درويش حمص      

بكلية التربية الرياضدية الرياضة المدرسية 

 جامعة االسكندرية –للبنين 

 ىعلق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلم جلسوافق المالقــــرار : 

 :الثانى و الثالثين   الموضوع

الخاصـة الدكتوراه على تسجيل خطة بحث  تدريب االلعاب الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( السلةتدريب كرة تخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –عبد هللا محمد على االشوكبالدارس / 

 وموضوعها:

 تنمية ثروة مهارات التصويب الخاص لالعبى اإلرتكاز الناشئين بدولة الكويت"" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

اسدددتاذ كدددرة السدددلة بقسدددم تددددريب االلعددداب       محمد عبد الرحيم اسماعيل       ا.د/



 –ة التربية الرياضية للبندين الرياضية بكلي

 جامعة االسكندرية 

اسدددتاذ تددددريب كدددرة السدددلة ورئددديس قسدددم  ا.د/شعبان ابراهيم محمد       

بكليددة التربيددة تدددريب االلعدداب الرياضددية 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 ىعلق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلم وافق المجلسالقــــرار : 

 

 :الثالث والثالثين   الموضوع

الخاصـة الدكتوراه على تسجيل خطة بحث  تدريب االلعاب الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

 وموضوعها:( تدريب كرة السلةتخصص)الدكتوراه المقيد بمرحلة  –احمد كرم محمد مسعودبالدارس / 

 منظومة فنية مقترحة لبرامج تدريب ونظم مسابقات قطاع كرة السلة للصؽار" 

 بجمهورية مصر العربية" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

اسدددتاذ كدددرة السدددلة بقسدددم تددددريب االلعددداب       محمد عبد الرحيم اسماعيل       ا.د/

 –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبندين 

 جامعة االسكندرية 

اسدددتاذ تددددريب كدددرة السدددلة ورئددديس قسدددم  ا.د/شعبان ابراهيم محمد       

بكليددة التربيددة تدددريب االلعدداب الرياضددية 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 ىعلق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلم وافق المجلسالقــــرار : 

 :الرابع والثالثين   الموضوع

الخاصـة الماجستير على تسجيل خطة بحث  تدريب االلعاب الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( القدمتدريب كرة تخصص)الماجستير المقيد بمرحلة  –محمد احمد عبد هللا الكندرى بالدارس / 

 وموضوعها:

 تؤثير اسلوب التدريب بؤكثر من كرة على أداء بعض االداءات المهارية لناشئ " 

 كرة القدم بدولة الكويت" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

م تددددريب اسدددتاذ كدددرة القددددم المتفدددرغ بقسددد      حسن السيد ابو عبده        ا.د/



االلعاب الرياضية بكليدة التربيدة الرياضدية 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

اسددددتاذ مسددددداعد بقسددددم تددددددريب االلعددددداب  ا.م.د/هشام محمد حمدون       

 –بكلية التربية الرياضية للبندين الرياضية 

 جامعة االسكندرية

 ىعلق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلم وافق المجلسالقــــرار : 
 

 :الخامس والثالثين   الموضوع

الخاصـة الماجستير على تسجيل خطة بحث  تدريب االلعاب الرياضيةبشؤن موافقة مجلس قسم      

( اليدتدريب كرة تخصص)الماجستير بمرحلة  ةالمقيد –هبة جابر احمد الدرشابى /  ةبالدارس

 وموضوعها:

 اثر برنامج للتداعى الحركى الجماعى على فعالية بعض التكوينات الخططية الهجومية " 

 الجماعية فى كرة اليد" 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ علق النحو التالق :                 

اسددددتاذ تدددددريب كددددرة اليددددد بقسددددم تدددددريب       ياسرمحمد حسن دبور        ا.د/

االلعاب الرياضية بكليدة التربيدة الرياضدية 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

اسددددتاذ مسددددداعد بقسددددم تددددددريب االلعددددداب  ا.م.د/محمد اشرؾ محمد كامل        

 –بكلية التربية الرياضية للبندين الرياضية 

 جامعة االسكندرية

سددم تدددريب االلعدداب الرياضددية مدددرس بق م.د/اكرامى محمد حسن حمزة

جامعددة  –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 

 االسكندرية

 

 ىعلق تسجيل خطة البحث وعلق هيئة اإلشراؾ المقترحة من القسم العلم وافق المجلسالقــــرار : 
 

 خامسا : إعتمادات االمتحان التؤهيلى

 :السادس والثالثين   الموضوع

 التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:بشؤن إعتماد نتيجة االمتحان 

 الرياضة المدرسية  هشام محمد سعيد -



 علق اعتماد نتيجة التؤهيلى وافق المجلسالقــــرار : 

 :السابع والثالثين الموضوع

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه تدريب مسابقات الميدان والمضمار بشؤن موافقة مجلس قسم 

 تدريب العاب القوىتخصص  –  على موسى  خيرىالخاص بالدارس /

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :    

استاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار  ا.د/على حسين القصعى 

 بالكلية 

استاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار  ا.د/سمير عباس عمر

 بالكلية)مشرفا(

استاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار  ا.د/عبد المنعم ابراهيم هريدى

 بالكلية

استاذ تدريب العاب القوى بقسم تدريب مسابقات  ا.د/احمد سعد الدين محمود

الميدان والمضمار ووكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب.

مسابقات الميدان والمضمار استاذ متفرغ بقسم تدريب  ا.د/ احمد السيد لطفى 

 بالكلية

 علق تشكيل  لجنة التؤهيلى وافق المجلسالقــــرار : 

 :الثامن و الثالثين الموضوع

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص تدريب االلعاب الرياضية بشؤن موافقة مجلس قسم 

 تدريب ريشة طائرة تخصص  –  خليفة عبد العزيز الخالدى  بالدارس /

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :    

استاذ العاب المضرب المتفرغ بقسم تدريب االلعاب  ا.د/فوزى السيد حسن قادوس 

 الرياضية بالكلية

استاذ تدريب الهوكى بقسم تدريب االلعاب الرياضية  ا.د/مرعى حسين مرعى 

 بالكلية)مشرفا(

استاذ تدريب العاب المضرب بقسم تدريب االلعاب  ا.د/ياسر كمال محمود ؼنيم 

 الرياضية بالكلية)مشرفا(



 علق تشكيل  لجنة التؤهيلى وافق المجلسالقــــرار : 

 :التاسع والثالثين  الموضوع

الخاص  على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراهتدريب االلعاب الرياضية بشؤن موافقة مجلس قسم 
 تدريب كرة السلة تخصص  –  محمد سمير سويدان  بالدارس /

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :    

استاذ كرة السلة بقسم تدريب االلعاب الرياضية  ا.د/محمد عبد الرحيم اسماعيل  
 بالكلية)مشرفا(

ورئيس قسم تدريب االلعاب استاذ تدريب كرة السلة  ا.د/شعبان إبراهيم محمد  
 الرياضية بالكلية

استاذ كرة السلة بقسم تدريب االلعاب الرياضية ووكيل  ا.د/محمد عبد الحميد بالل  

 الكلية للدراسات العليا والبحوث

 علق تشكيل  لجنة التؤهيلى وافق المجلسالقــــرار : 

 :االربعين  الموضوع

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص والجمباز تدريب التمريناتبشؤن موافقة مجلس قسم 

 تدريب الجمباز االرضى تخصص  –  هدى محمد محمد بيومى  / ةبالدارس

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :    

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدريب التمرينات  ا.د/محمد ابراهيم شحاتة  

 بالكلية)مشرفا(والجمباز 

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدريب التمرينات  ا.د/محمود محمد عباس  

 والجمباز بالكلية

استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدريب التمرينات  مد فإاد جابر الشاذلى   احا.د/

 والجمباز بالكلية

 استاذ الجمباز المتفرغ بقسم تدريب التمرينات ا.د/حسنى سيد احمد حسين 

 والجمباز بالكلية

 استاذ الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بالكلية ا.د/هشام صبحى حسن 

 علق تشكيل  لجنة التؤهيلى وافق المجلسالقــــرار : 

 :الحادى واالربعين  الموضوع



الخطاب الوارد من قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بخصوص عدم االستعانة فى بشؤن      

االشراؾ بالسادة المدرسين اال بعد وجود استاذ مساعد او استاذ فى لجنة االشراؾ على ان يكون المدرس 

   فى البحث. 3رقم 

 يعدل القرار السابق  بالتالى : القــــرار : 

فددى حالددة تعدددد متؽيددرات البحددث الرئيسددية يفضددل أن يمثددل هددذه المتؽيددرات السددادة االسدداتذة والسددادة االسدداتذة  

 ساعدين المتخصصين فى ذات المتؽير .الم

 

 :الثانى واالربعين  الموضوع

المقيد بمرحلة الماجستير وذلك  –الطلب المقدم من الدارس/عمرو محمد رضا احمد محمد بشؤن      

 لتحويله من تخصص تدريب سباحة الى تخصص تدريب تجديؾ 

 تؽير تخصص الدارسعلق  وافق امجلس القــــرار : 

 :  ثالث واالربعين الموضوع ال

بشددؤن موافقددة مجلددس قسددم تدددريب التمرينددات والجمبدداز علددق تشددكيل لجنددة المناقشددة والحكددم         

المقيددد بمرحلددة الدددكتوراه  – سددمية جمعددة ابددراهيم الطبيقددى لرسددالة الدددكتوراه المقدمددة مددن الباحث/

 07/0/7106، تاريخ التسجيل  00/3/7104بتاريخ 

 ت والعروض الرياضية( وموضوعها: تخصص )تدريب التمرينا 

 تاثير العروض الرياضية على حالة التدفق النفسى وتحسين مستويات االداء "

  سنة"  05لدى الالعبات تحت 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسددتاذ التمرينددات المتفددرغ بقسددم تدددريب التمرينددات  ا.د/ فتحى احمد ابراهيم    
جامعددة  –بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين والجمبدداز 

 االسكندرية)مناقشا(

استاذ تددريب التمريندات والعدروض الرياضدية بقسدم  ا.د/ نادر محمد محمد مرجان  
تددددريب التمريندددات والجمبددداز وعميدددد كليدددة التربيدددة 

 جامعة االسكندرية  )مشرفا( –الرياضية للبنين 

اسدددتاذ علدددم الدددنفس الرياضدددى ورئددديس قسدددم اصدددول  ا.د/ مجدى حسن يوسؾ 
 –التربيددة الرياضددية بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددين 



 جامعة االسكندرية)مشرفا(

ورئديس قسدم العلدوم التربويدة والنفسدية  استاذ مساعد  احمد عبد العاطى حسين ا.م.د/
جامعددددة جنددددوب  –بكليددددة التربيددددة الرياضددددية بقنددددا 

 (الوادى)مناقشا

 على التشكيل المقترح من القسم العلمق ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 

 



 خامًسا : شئون التعليم والطالب :

 عن باق األولق بالفرقة المقيد محمد حافظ محمد هشام يوسؾ/ بالطالب الخاص المرضق العذر قبول بشؤن -0

 . 7106/7107 الجامعق العام أمتحانات

 وافق المجلس . القرار : 

 عن األولق بالفرقة المقيد مرسق عبدالحليم سامق محمد عبدالرحمن/ بالطالب الخاص المرضق العذر قبول بشؤن -7

 . 7106/7107 الجامعق العام األول الدراسق الفصل أمتحانات

 وافق المجلس . القرار : 

 أمتحانات عن الثانية بالفرقة المقيد إبراهيم محمود أمير محمد/ بالطالب الخاص المرضق العذر قبول بشؤن -3

. 7106/7107 الجامعق العام األول الدراسق الفصل

 القرار : وافق المجلس . 

 التشريح مادة لتؤجيل األولق بالفرقة المقيد عبدالرحمن جابر صابر طاهر/الطالب أمر ولق من المقدم الطلب بشؤن -4

 . المفتوحة الجمهورية بطولة فق لمشاركتة وذلك7106/7107 الجامعق للعام األول الدراسق للفصل

 القرار : وافق المجلس . 

 األول الدراسق الفصل لتؤجبل الثانية بالفرقة المقيد أبوالسعود زؼلول أحمد محمد/ الطالب من المقدم الطلب بشؤن -5

. المريضة والدته لرعاية ولذلك 7106/7107 الجامعق للعام

 المجلس .القرار : وافق  

 الدراسق الفصل لتؤجبل الثانية بالفرقة المقيد عمار محمد إبراهيم ماجد أسالم/ الطالب من المقدم الطلب بشؤن -6

. المريضة والدته لرعاية ولذلك 7106/7107 الجامعق للعام األول

 القرار : وافق المجلس . 

 فق النظر ، وقد رأت لجنة شئون التعليم والطالب إعادة السبت يوم البكالوريوس مرحلة فق الدراسة إنتظام بشؤن -7

 مالعب علق والضؽط الطالب أعداد لكثافة نظرا السبت يوم البكالوريوس لمرحلة الدراسق الجدول توزيع

 مع التنسيق يتم أن ،ونقترح التخصصية الدراسية المقررات بعض تدريس معه يتعذر مما الكلية ومرافق

. ظهراً  عشر الثانية الساعة بعد العليا الدراسات محاضرات بداية بشؤن العليا الدراسات

 القرار : وافق المجلس . 

المقدم من الطالب / نور الدين عمرو  محمد حسنين المقيد بالفرقة األولى إليقاؾ قيده عن العام بشؤن الطلب  -8

 ولذلك لرعاية والدته المريضه . 7106/7107الجامعى 

 القرار : وافق المجلس 



 البيئةسادًسا : خدمة المجتمع وتنمية 

وحدة ادارة األزمات والكوارث بالكليه والعمل د/ رئيس الجامعه بشؤن تفعيل تشكيل 1الخطاب الوارد من السيد ا -0

 على عقد اجتماعاتها شهريا ً .

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .الماسى البدء  فى إقامة ماراثون خالل أجازة نصؾ العام وذلك ضمن فعاليات احتفال الجامعه باليوبيل  -7

 

د/ وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع بشان اقامة السوق الخيرى لطالب الكلية بداية الفصل 1مقترح من السيد ا -3

 الماسى .الدراسى الثانى وذلك ضمن فعاليات احتفال الجامعه باليوبيل 

 

د/ وزير التعليم العالى بشؤن ترشيح متخصص أو أكثر فى السياحة العالجية له 1الخطاب الوارد من مكتب السيد ا -4

 الذاتية . خبرات فى هذا المجال مدعماً بالسيرة

فى ) سيناء ــ البحر األحمر بما تتمتع به من أعشاب طبية تساعد فى هذا المجال

 



 سابًعا : وحدة ضمان الجودة :

 ثامًنا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

 قسم الرياضة المدرسية

 

د/ مصطفى 1د/ ميرفت على حسن خفاجة وا1د/ نوال ابراهيم شلتوت وأ1بشؤن الشكوى المقدمة من السيد ا -

بخصوص أنهم قد تقاعدوا لوظيفة أستاذ متفرغ منذ فترة طويلة ولم يتم تكريمهم من قبل صندوق السايح محمد 

 مجلس الكليه ألعضاء هيئة التدريس .

مجلس ادارة الصندوق الجديد لوضع المعايير الخاصه بذلك إحاطة وافق المجلس على القرار : 

خالل الفترة الخاصة ومخاطبة االقسام وتكريم جميع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسلهم التكريم 

 .فى الصندوق من يمثلها  العلمية إلرسال

 قسم تدريب االلعاب الرياضية

 

د/ إكرامى محمد عبد الحميد  لالنتداب ليوم واحد اسبوعيا) االحد ( بكلية التربية 1بخصوص الطلب المقدم من م -
 الرياضية بجامعه كفر الشيخ .

 القرار : وافق المجلس

د/ أمام جابر أمام  الى 1تقرير اللجنه العلمية الدائمه لترقى االساتذة واالساتذة المساعدين الخاص بترقية م بشؤن -
 درجة استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعه .

 القرار : وافق المجلس
 

 قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 

عبد الناصر لتعيينه مدرس بالقسم لحصول على درجة م/ مإمن محمد عبد الجواد 1بشؤن الطلب المقدم من م -
 الدكتوراه .

 القرار : وافق المجلس

 قسم تدريب الرياضات المائية

 

 

 قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

بخصوص الطلب المقدم من م/ احمد عاطؾ طلبة مدكور لتعيينه فى وظيفة مدرس مساعد لمنحه درجة  -
 الماجستير .

 31/01/7106على تعيين المذكورين فى ضوء موافقة مجلس الجامعه بجلسته المنعقدة  وافق المجلسالقرار : 
بؤن يكون  73/01/7106بالموافقة على ما انتهى اليه مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة فى 

ك وفقاً لما هو أصلح لهم وذلك التعيين بدون اجتياز المعيدين والمدرسين المساعدين امتحان التويفل الدولى وذل
 .7107خريؾ فصل فى الفترة من صدور قرار مجلس الجامعه وحتى 

 
 

 

 قسم تدريب التمرينات والجمباز

 



د/ مهاب عبد الرزاق احمد على العمل كمدير فنى للجمباز الفنى لنادى المإسسة 1بخصوص الطلب المقدم من ا -
 العمل الؽير رسمية . الرياضية )بالقوات المسلحة ( وذلك فى أوقات

 القرار : وافق المجلس

 

 د/ اشرؾ عبد العال الزهرى لالنتداب ليوم واحد اسبوعيا بجامعه جنوب الوادى .1بخصوص الطلب المقدم من ا -

 القرار : وافق المجلس

 لتعيين فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم . بخصوص تعيين م/ على مصطفى نور  -

فى ضوء موافقة مجلس الجامعه بجلسته المنعقدة  وافق المجلس على تعيين المذكور القرار : -
بالموافقة على ما انتهى اليه مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة فى  31/01/7106
بؤن يكون التعيين بدون اجتياز المعيدين والمدرسين المساعدين امتحان التويفل  73/01/7106

فصل وفقاً لما هو أصلح لهم وذلك فى الفترة من صدور قرار مجلس الجامعه وحتى  الدولى وذلك
 .7107خريؾ 

 

 قسم اصول التربية الرياضية

د/ سكينه محمد نصر  لالنتداب ليوم واحد اسبوعيا) الخميس ( كلية التربية 1بخصوص الطلب المقدم من ا -
 الرياضية بجامعه كفر الشيخ .

 القرار : وافق المجلس

د/ هانى عبد الونيس ابو 1بشؤن تقرير اللجنه العلمية الدائمه لترقى االساتذة واالساتذة المساعدين الخاص بترقية م -
 بكر الى درجة استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعه .

 القرار : وافق المجلس
 

 قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

 

يس انور  لالنتداب ليوم واحد اسبوعيا) الخميس ( كلية التربية د/ محمد خم1بخصوص الطلب المقدم من م -
 الرياضية بجامعه كفر الشيخ .

 القرار : وافق المجلس

د/ نادية محمد رشاد ، لطلب رفع الجزاء الموقع على سيادتها بعقوبة اللوم بتاريخ 1بخصوص الطلب المقدم من ا -
 وكل ما يترتب على ذلك من آثار . 74/7/7114

 : وافق المجلسالقرار  -

 

 قسم اإلدارة الرياضية والترويح

 

 .العلمية  األقسام -: تاسعا

 -قسم تدريب الرياضات المائية :              

 : قسم اإلدارة الرياضية والترويح- 
 : قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية-  
  أصول التربية الرياضيةقسم :-  
 : قسم الرياضة المدرسية- 
 : قسم تدريب األلعاب الرياضية-   
 : قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار-   



 : قسم تدريب التمرينات والجمباز- 

د/ ظريؾ شوقى محمد نائب رئيس جامعه بنى سويؾ للدراسات العليا 1بخصوص الخطاب الوارد من ا -
 والبحوث عن اليات تقييم أنشطة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية .

 على اجراء التعديالت حسب رإية االقسام العلمية . القرار : وافق المجلس
 

 : قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية- 
 

 وقد إنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة    الواحد ة والنصؾ من نفس اليوم

 عميد الكلية  أمين سر المجلس
   

 مرجان أ.د/ نادر محمد محمد  أ.د/ هيثم عبد الرزاق أحمد

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


