جامعة اإلسكهدرية
كلية الرتبية الرياضية ـ أبو قري
جملص الكلية رقم (  ) 12بتاريخ 2012/6/10
اليوم :
الزماى :

السبت

التاريخ :
املكاى :

الساعة العاشسة واليصف صباحًا

2017/6/10
قاعة إجتناعات دللس الهلية

-1

أ.د /ىادز ذلند ذلند مسجاٌ

عنيد الهلية وزئيس اجمللس

-2

أ.د /حسني على عبد السالو

ونيل الهلية لصئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة

-3

أ.د /أمحد سعد الديً ذلنود عنس

ونيل الهلية لصئوٌ التعليه والطالب

-4

أ.د /ذلند عبد احلنيد بالل

ونيل الهلية لصئوٌ الدزاسات العليا والبحوث

-5

أ.د /صفاء صفاء الديً عباس اخلسبوطلى

زئيس قسه العلوو احليوية والصحية السياضية

-6

أ.د /شعباٌ إبساٍيه ذلند

زئيس قسه تدزيب األلعاب السياضية

-7

أ.د /أمحد ذلنود ذلند إبساٍيه

زئيس قسه تدزيب املياشالت والسياضات الفسدية

-8

أ.د /أشسف عدىل خبيت

زئيس قسه تدزيب السياضات املائية

-9

أ.د /حييى شنسيا احلسيسى

زئيس قسه تدزيب التنسييات واجلنباش

-10

أ.دٍ /بة عبد العظيه إمبابى

زئيس قسه السياضة املدزسية

-11

أ.د /دلدى حسً يوسف

زئيس قسه أصول الرتبية السياضية

-12

أ.د /زأفت سعيد ٍيداوى

زئيس قسه اإلدازة السياضية والرتويح

-13

أ.د /زأفت عبد امليصف على

زئيس قسه تدزيب مسابكات امليداٌ واملضناز

-14

أ.د /عبد امليعه بديس ذلند الكصري

أستاذ متفسغ بكسه العلوو احليوية والصحية السياضية

-15

أ.د /ذنى ذلند ذلند حسً

أستاذ متفسغ بكسه تدزيب األلعاب السياضية

-16

أ.د /عادل ذلنود عبد احلافظ

أستاذ متفسغ بكسه السياضة املدزسية

-17

أ.د /ذلند صربى عنس

أستاذ متفسغ بكسه أصول الرتبية السياضية

-18

أ.د /سامى إبساٍيه ىصس

أستاذ متفسغ بكسه تدزيب مسابكات امليداٌ واملضناز

-19

أ.د /عبد احملسً مجال الديً

أستاذ بكسه تدزيب األلعاب السياضية

-20

أ.د /سهيية ابسٍيه ىصس

أستاذ بكسه أصول الرتبية السياضية

-21

أ.د /ىوال إبساٍيه شلتوت

أستاذ بكسه السياضة املدزسية

-22

أ.د /ىادية ذلند زشاد

أستاذ بكسه العلوو احليوية والصحية السياضية

-23

أ.د /ميتصس إبساٍيه أمحد طسفة

أستاذ بكسه تدزيب السياضات املائية

-24

أ.د /أمحد السيد لطفى

أستاذ بكسه تدزيب مسابكات امليداٌ واملضناز

-25

أ.دٍ /يثه عبد السشام أمحد

أستاذ بكسه تدزيب التنسييات واجلنباش ( أمني سس اجمللس)

-26

أ.و.دٍ /صاو ذلند أمحد محدوٌ

عً األساترة املساعديً

-27

 -2و.د /ذلند عازف السيد سيد أمحد

-28

و.د /أمحد ذلند عبد امليعه عالو

وحدة ضناٌ اجلودة

29

أ.د /مسري عبد احلنيد على

أستاذ بكسه اإلدازة السياضية والرتويح

عً املدزسني

1

بسه اهلل السمحً السحيه  ،قاو األستاذ الدنتوز  /ىادز ذلند ذلند مسجاٌ ـ عنيد الهلية ـ بإفتتاح اجمللس بالتحية والرتحيب جبنيع أعضاء اجمللس  .زحب
سيادته جبنيع اعضاء اجمللس
-

التصديل على دللس الهلية السابل زقه (  ) 11بتازيخ 2017/5/9

.
.1

خطاب ا 0د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب وقائم بعمل نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث بخصوص
الفاكس الوارد للجامعه برقم  2052فى  2012/5/14برد لجنه قطاع التربية الرياضية بالمجلس االعلى للجامعات المجلس االعلى
للجامعات بشأن االستفسار عن كون تصنيف كلية التربية الرياضية للبنين يقع ضمن كليات العلوم االنسانية .

.2

خطاب السيد االستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى  ،بشأن التعليمات الوقائية الصادرة عن المجلس األعلى لألمن
السيبرانى عقب إجتماعه الطارئ يوم االحد الموافق .2012/5/14

.3

خطاب ا 0د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب وقائم بعمل نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث بخصوص ما
ورد للجامعه من المجلس األعلى للجامعات للدورات التدريبية المقدمة من الهيئة الفنية اإلقتصادية  ITECخالل الفترة من ابريل وحتى
مارس .2012

.5

خطاب االستاذ /مدير العام لالدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعه بخصوص مبادرة التعليم المصرية اليابانية .

.6

محضر اجتماع لجنه الصعوبات والمعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا والبحوث والتظلمات التى ترد من أعضاء هيئة التدريس
بعدم ترقيتهم جلسة .2012/5/24

.2

خطاب السيد االستاذ /المستشار القانونى لرئيس الجامعه بشأن ما تفضلتم بإحالته للرأى بخصوص المادة الخامسة من قرار رئيس
الجامعه رقم  1لسنه  2012لجوائز جامعه االسكندرية الصادر فى .2012/1/24

 .2محضر اجتماع لجنه دراسة حاالت األعذار وحاالت محو الجزاء المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس بجلستها المنعقدة فى
.2012/5/21
 .9بشأن تأجيل مؤتمر الكليه من شهر اكتوبر  2012الى شهر اكتوبر  2012وذلك الغاء التعاقد مع مؤسسة  ( Springerسبرينجر) .

2

الموضوع االول :إعتمادات المناقشات
اوال  :اعتماد مناقشات رسائل الماجستير بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
العلوم الحيوية والصحية الرياضية
 1احمد سامى طه
2

اسالم محمد احمد شحاتة

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

3

محمد صالح الدين مبارك

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

4

محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز

5

ايهاب عمر شفيق

الرياضة المدرسية

6

محمود السيد ابراهيم

الرياضة المدرسية

2

محمد فتحى عويضة

تدريب المنازالت والرياضات الفردية

اصول التربية الرياضية

الموضوع الثانى :
ثانيا  :اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
العلوم الحيوية والصحية الرياضية
 1محمود يوسف محمد الزينى
الرياضة المدرسية

2

اشرف الشحات شومان

3

وليد عبد المنعم احمد محمد

تدريب االلعاب الرياضية

4

عبد الرزاق وهيب ياسين

اصول التربية الرياضية

5

مروة محمد محم د ابو سعده

اصول التربية الرياضية

6

محمد عبد الفتاح مغازى البياع

تدريب التمرينات والجمباز

ثالثا :موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثالث :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة اليدكتوراه
المقدمة من الباحث  /بدر ناصر حسين عوض غليوم – المقييد بمرحلية اليدكتوراه بتااري  ،5112/7/11تااري
التسجيل 5113/2/8
تخصص (تدريب كرة القدم) وموضوعها:
" دراسة تحليلية مقارنة لالداءات الفنية لالعب البديل فى الدورى الممتاز الكويتى
والعبى المستويات العالية فى كرة القدم"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/حسن السيد ابو عبده

اسااتا تاادريب كاارة القاادم بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

3

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

اسااتا تاادريب كاارة القاادم بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د /هانى سعيد عبد المنعم

استا كرة القدم بقسم االلعاب الجماعية ورياضات المضرب ووكيل الكلياة
لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا (مناقشا)

ا.م.د/هشام محمد حمدون

استا مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين
– جامعة االسكندرية (مشرفا)استا مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع الرابع :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة اليدكتوراه
المقدميية ميين الباحييث  /خليفيية عبييد العزيييز الخالييدى – المقيييد بمرحليية الييدكتوراه بتاااري  ،5115/11/11تاااري
التسجيل 5112/1/18
تخصص (تدريب ريشة طائرة) وموضوعها:
" تأثير استخدام اسلوب التدريب البليومترى على تحسين بعض المتغيرات البدنية والقدرات
التوافقية وفعالية الضربات الساحقة االمامية لناشئ الريشة الطائرة"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/فوزى السيد حسن قادوس

اسااتا العاااب المضاارب بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/مرعى حسين مرعى

اساااتا تااادريب الهاااوكى بقسااام تااادريب االلعااااب الرياضاااية بكلياااة التربياااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /ايمن عبد الفتاح البسطى

استا رياضات المضرب ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة الزقازيق (مناقشا)

ا.د/ياسر كمال محمود غنيم

استا تدريب العاب المضرب بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلياة التربياة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع الخامس :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة اليدكتوراه
المقدمة مين الباحيث  /محميد فكيرى عطيا ل المغنيى – المقييد بمرحلية اليدكتوراه بتااري  ،5112/11/8تااري
التسجيل 5111/9/11
تخصص (تدريب كرة اليد) وموضوعها:
" تقنين احمال التدريب وفقا لحمل المباراه وتأثيرها على بعض القدرات الوظيفية
والبدنية الخاصة لبعض مراكز اللعب فى كرة اليد"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/يوسف دهب على

استا فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/ياسر محمد حسن دبور

اسااتا تاادريب كاارة اليااد بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /شريف على طه يحيى

استا تدريب كرة اليد بقسم التادريب الرياضاى بكلياة التربياة الرياضاية –
جامعة كفر الشي (مناقشا

4

ا.د/هيروفيمى تناكا

اسااتا فساايولوجيا الرياضااة بقساام علااوم الحركااة والتربيااة الصااحية بكليااة
التربية جامعة تكساس باوستن بالواليات المتحدة االمريكية (مشرفا)

الموضوع السادس :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية عل تشكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة الماجسيتير
المقدمة من الباحث  /محمد على حسن الشيخ – المقيد بمرحلة الماجستير بتاري  ،5112/11/8تاري التسجيل
5112/3/11
تخصص (تدريب كرة القدم) وموضوعها:
" تاثير تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة على وسائل تنفي خطط الهجوم
الفردى لناشئ كرة القدم"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/حسن السيد ابو عبده

اسااتا تاادريب كاارة القاادم بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

اسااتا تاادريب كاارة القاادم بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /رائد حلمى رمضان

استا كرة القدم بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضاية – جامعاة
بورسعيد (مناقشا)

ا.م.د/هشام محمد حمدون

استا مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين
– جامعة االسكندرية (مشرفا)استا مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع السابع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجسااتير المقدميية ميين الباحثية  /ساامر عصااام عبااد العزيااز ابااو ريحااان – المقيييدة بمرحليية الماجسااتير بتاااري
 ،5115/2/12تاري التسجيل 5112/3/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" الحالة القوامية لدى العبى التايكوندو وعالقتها باالصابة الرياضية "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/مجدى محمود على وكوك

استا االصابات الرياضية والتأهيل ورئايس قسام علاوم الصاحة الرياضاية
بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا (مناقشا)

ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

استا تربية القوام ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضاية بكلياة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/صبحى حسونة حسونة حسن

استا مساعد بقسام تادريب المناازالت والرياضاات الفردياة بكلياة التربياة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.م.د/زكريا احمد السيد متولى

اسااتا مساااعد بقساام العلااوم الحيويااة والصااحية الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع الثامن:
5

بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجساااتير المقدمييية مييين الباحيييث  /اباااو بكااار محماااد المنيااار مصاااطفى – المقييييد بمرحلييية الماجساااتير بتااااري
 ،5115/11/11تاري التسجيل 5111/3/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" برنامج تأهيلى مقترح لبعض إنحرافات العمود الفقرى القوامية لالطفال
المصابين بالشلل الدماغى وتأثيره على التوازن "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

استا تربية القوام ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضاية بكلياة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /طارق السيد اسماعيل عمر

اسااتا طااب االطفااال واالمااراض العصاابية بقساام طااب االطفااال واالمااراض
العصبية لالطفال بكلية الطب – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.م.د/زكريا احمد السيد متولى

اسااتا مساااعد بقساام العلااوم الحيويااة والصااحية الرياضااية بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د /محسن يس الدروى

استا التربية الصحية بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية بنين –
بالهرم – جامعة حلوان (مناقشا)

الموضوع التاسع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجساااتير المقدمييية مييين الباحيييث  /كااارم سااامير محماااد عباااد العااااطى – المقييييد بمرحلييية الماجساااتير بتااااري
 ،5115/11/11تاري التسجيل 5111/3/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأثير برنامج تأهيلى على إنحراف إستدارة الظهر المركب للمراهقين"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

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

ا.د/وائل محمد محمد عمر

استا االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/نهاد محمد عبد القادر حسن

استا مساعد بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية للبنات –
جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع العاشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجسااتير المقدميية ميين الباحييث  /منياار عبااد الاارزاق محمااد بساايونى – المقيييد بمرحليية الماجسااتير بتاااري
 ،5111/5/11تاري التسجيل 5112/11/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" التغيرات الزاوية فى منحنيات العمود الفقرى وعالقتها بالسمنة الموضعية للرجال"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

استا تربية القوام ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية
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التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)
ا.د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

استا االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/زكريا احمد السيد متولى

استا مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.م.د/محمود فاروق صبرة

استا الصحة الرياضية بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية
الرياضية – جامعة أسيوط(مناقشا)

الموضوع الحادى عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجسااتير المقدميية ميين الباحييث  /احمااد جمااال الاادين عبااد السااالم محمااد – المقيييد بمرحليية الماجسااتير بتاااري
 ،5115/2/12تاري التسجيل 5112/3/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأثير برنامج تأهيلى باستخدام منحنيات االيقاع الحيوى على تحسين الحالة القوامية للعمود
الفقرى وحزام الكتفين للمعاقين بصريا"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/يوسف دهب على

استا فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/صفاء صفاء الدين عباس الخربوطلى

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

ا.د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

استا االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/عماد الدين شعبان على

استا فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية – جامعة
أسيوط(مناقشا)

الموضوع الثانى عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجساااتير المقدمييية مييين الباحثييية  /شااايماء محماااد عبااااس محيسااان – المقييييدة بمرحلييية الماجساااتير بتااااري
 ،5115/11/11تاري التسجيل 5111/2/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" توظيف الميزوثيرابى مع برنامج تمرينات للتخلص من الجيوب الشحمية المتراكمة
فى منطقة البطن بين السيدات"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد المنعم بدير القصير

استا فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر

استا اصابات الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنات فلمنج – جامعة
االسكندرية (مناقشا)
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ا.د/حسن محمد النواصرة

استا االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

استا االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع الثالث عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
– المقييد بمرحلية الماجساتير بتااري ،5112/11/8
الماجستير المقدمة من الباحث  /أشرف احماد ضايف
تاري التسجيل 5113/3/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" معدالت االصابة وعالقتها بتنوع االداء الحركى لمتسابقى الخماسى الحديث"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد الباسط صديق عبد الجواد

استا االصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوياة والصاحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.م.د/احمد على ابراهيم العظا

استا مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين
– جامعة طنطا(مناقشا)

ا.م.د/رأفت عبد المنصف على

استا مساعد ورئيس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع الرابع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجسااتير المقدميية ميين الباحييث  /احمااد شااحاتة عبااد المطلااب الساامان– المقيييد بمرحليية الماجسااتير بتاااري
 ،5112/11/8تاري التسجيل 5112/3/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأثير التدليك بالزيوت الطبيعية على الكفاءة الوظيفية لبعض المفاصل لدى كبار السن"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى

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

ا.م.د/محمد كمال على موسى

استا مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/نهاد محمد عبد القادر حسن

استا مساعد بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية بنات
جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع الخامس عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة
الماجستير المقدمة من الباحث  /عبد الرزاق ابراهيم عبد الرزاق السلمان – المقيد بمرحلية الماجساتير بتااري
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 ،5111/11/11تاري التسجيل 5113/5/9
تخصص (التربية الصحية والصحة الرياضية) وموضوعها:
" تأثير برنامج رياضى وتثقيفى صحى على نمط الحياه ل وى السمنة من المراهقين "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد الرحمن عبد الباسط مدنى

استا الصحة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية – جامعة
اسوان(مناقشا)

ا.د /عالء الدين محمد عليوه

استا الصحة الرياضية بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /احمد عبد الفتاح عمران

استا االصابات الرياضية والتأهيل بقسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد

استا مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

الموضوع السادس عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير
المقدميية ميين الباحييث  /رأفاات محمااد محمااد كاارات – المقيييد بمرحليية الماجسااتير بتاااري  ،5112/11/8تاااري
التسجيل 5112/2/11
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" إدارة التغيير كمدخل لتطوير االداء االدارى للعاملين برعاية شباب جامعة دمنهور"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اسااتا االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/سمير عبد الحميد على

اسااتا االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/يحيى فكرى محروس

استا االدارة الرياضية ورئيس قسم االدارة الرياضية بكلية التربية
الرياضية – جامعة طنطا (مناقشا)

ا.م.د/امين محمود جعفر

استا مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع السابع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح عل تشكيل لجنة المناقشة والحكيم لرسيالة اليدكتوراه
المقدمة من الباحث  /رضا عبد الفتاح سعد خليال – المقييد بمرحلية الماجساتير بتااري  ،5112/7/11تااري
التسجيل 5113/2/8
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" دور الهيئات الرياضية فى مواجهة العنف السياسى لجماهير الرياضة"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

اسااتا االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة
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الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)
ا.د/سمير عبد الحميد على

اسااتا االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/نبيه عبد الحميد العلقامى

استا االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية
بالهرم – جامعة حلوان (مناقشا)

ا.م.د/عبد

محمد محى الدين

استا مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع الثامن عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية عل تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة الماجساتير
المقدمة من الباحث /نواف احمد جاسيم االنصيارى – المقييد بمرحلية الماجساتير بتااري  ،5112/2/15تااري
التسجيل 5112/1/12
تخصص (تدريب سباحة) وموضوعها:
" برنامج مقترح باستخدام التدريبات التوافقية لتعليم سباحة الزحف على البطن
للمبتدئين بدولة الكويت"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد فتحى الكردانى

اسااتا السااباحة بقساام تاادريب الرياضااات المائيااة بكليااة التربيااة الرياضااية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/هدى محمد الخضرى

اسااتا تاادريب السااباحة بقساام التاادريب الرياضااى بقساام التاادريب الرياضااى
بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/عزت احمد فضل الهوارى

استا الرياضات المائيةبقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/محمود مدحت عارف

استا مساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع التاسع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضاات المائياة علي تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة اليدكتوراه
المقدمة من الباحث /ابيرار حسيين كارونعبيد السييد – المقييدة بمرحلية الادكتوراه بتااري  ،5112/2/15تااري
التسجيل 5112/1/12
تخصص (تدريب كارتيه) وموضوعها:
" تأثير تخطيط اليوم التدريبى و الوحدات المتعددة وفقا لمؤشرات نوعى
االيقاع الحيوى على المستوى الكمى لمحددات النشاط الهجومى لالعبى مسابقة القتال
الفعلى الكوميته"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/حسين احمد السيد حجاج

استا المبارزة بقسم تدريب المناازالت والرياضاات الفردياة بكلياة التربياة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/يوسف دهب على

استا استا فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)
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ا.د/احمد محمود محمد ابراهيم

استا التدريب الرياضى لرياضة الكاراتيه ورئيس قسم تدريب المنازالت
والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية(مشرفا)

ا.م.د/بسمات محمد على

استا مساعد بقسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة المنيا(مناقشا)

الموضوع العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلاوم الحيوياة والصاحية الرياضاية علي تعيديل تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم
لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث  /محمد صالح الدين مبارك صالح – المقييد بمرحلية الماجساتير بتااري
 ،5111/9/12تاري التسجيل 5112/1/18
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" برنامج تدريبى وقائى باستخدام الوسط المائى للحد من اصابات
رياضة الكاراتيه"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد الباسط صديق عبد الجواد

استا االصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوياة والصاحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/سامح طنطاوى الشبراوى

استا تدريب الكاراتيه بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردياة ووكيال
كلية التربية الرياضية – جامعة بورسعيد (مناقشا)

ا..د/احمد عبد الفتاح عمران

استا االصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوياة والصاحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

و لك العت ار ا.د /احمد محمود محمد ابراهيم السباب مرضية

رابعا ً  :موضوعات تسجيل خطط األبحاث
الموضوع الحادى والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /السيد
ابراهيم سعد درويش – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(االدارة الرياضية) وموضوعها:
" تخطيط استراتيجى لتطوير البرامج والمشروعات الرياضية بمديريات
الشباب والرياضة المصرية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استاذ االدارة الرياضية بقسيم االدارة الرياضيية
ا.د/سميرعبد الحميد على
والتييييرويح بكلييييية التربييييية الرياضييييية للبنييييين –
جامعة االسكندرية
ا.م.د/عبد ل محمد محى الدين

اسييتاذ مسيياعد بقسييم االدارة الرياضييية والتييرويح
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

الموضوع الثانى والعشرين :
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بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/
أيمن عبد اللطيف عبد الغنى زايد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التربية الصحية والصحة الرياضية)
وموضوعها:
" برنامج تحسين الثبات القوامى لدى عناصر الحراسات اللصيقة وتأثيره
على مهامهم الوظيفية "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صيييييييفاء صيييييييفاء اليييييييدين عبييييييياس استاذ تربيية القيوام ورئييس قسيم العليوم الحيويية
والصيييحية الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د/محمد كمال على موسى

اسييتاذ مسيياعد بقسييم العلييوم الحيوييية والصييحية
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية

الموضوع الثالث العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة/
شيماء سمير ابراهيم عالم – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتاهيل) وموضوعها:
" دراسة تحليلية لعوامل االمان والسالمة للوقاية من االصابات بمدارس الريف المصرى "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استاذ االصابات الرياضية والتأهييل البيدنى قسيم
ا.د/حسن محمد النواصرة
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد

اسييتاذ مسيياعد بقسييم العلييوم الحيوييية والصييحية
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية

الموضوع الرابع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /اسامة
مصطفى على الفيومى – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب كرة السلة) وموضوعها:
" التقويم الفنى للدورى المرتبط لالتحاد المصرى لكرة السلة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ تييدريب كييرة السييلة بقسييم تييدريب االلعيياب
ا.د/محمد عبد الرحيم اسماعيل
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية
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ا.م.د/اسعد على احمد الكيكى

اسييتاذ مسيياعد بقسييم تييدريب االلعيياب الرياضييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

الموضوع الخامس والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /محمد محمد
السيد عبد اللطيف – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب كرة القدم) وموضوعها:
" تأثير استخدام تدريبات بعض المقتربات الخططية على فاعلية إنهاء الهجوم لناشئ كرة القدم"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ تييدريب كييرة القييدم بقسييم تييدريب االلعيياب
ا.د/حسن السيدابو عبده
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية
ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

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

الموضوع السادس والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارسة /شيماء
محمد محمد عاشور – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب تنس طاولة) وموضوعها:
" تصميم برنامج تدريبى الكساب بطيئ التعلم لبعض المهارات االساسية
لتنس الطاولة بدولة الكويت "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسيييتاذ تيييدريب الهيييوكى بقسيييم تيييدريب االلعييياب
ا.د/مرعى حسين مرعى
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية
ا.د/ياسر كمال محمود غنيم

اسييتاذ العيياب المضييرب بقسييم تييدريب االلعيياب
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية

ا0د /اشرف صبحى قابيل

اسييتاذ مسيياعد بقسييم الرياضيية المدرسييية بكلييية
التربية الرياضية للبنين جامعه االسكندرية .

الموضوع السابع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /عاطف
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محمد على مرسى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب كرة القدم) وموضوعها:
" دراسة تحليلية مقارنة لمستوى االداء الفنى للحكم والحكام االخرون
وعالقته بنتائج مباريات امم اوروبا  5113وامم افريقيا  5117لكرة القدم"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ تييدريب كييرة القييدم بقسييم تييدريب االلعيياب
ا.د/حسن السيدابو عبده
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية
ا.م.د/هشام محمد حمدون

اسييتاذ مسيياعد بقسييم تييدريب االلعيياب الرياضييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

الموضوع الثامن والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس/
محمد مصطفى محمد الدسوقى – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب رفع اثقال) وموضوعها:
" تأثير التدريب المتزامن لعضالت الظهر والرجلين على تطوير القوة المتفجرة
أثناء مرحلة السحبة الثانية لرفعة الخطف"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسيييييتاذ المالكمييييية بقسيييييم تيييييدريب المنيييييازالت
ا.د/عبد الرحمن عبد العظيم سيف
والرياضيييات الفرديييية بكليييية التربيييية الرياضيييية
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د/حمدى عبد المقصود الجزار

اسييييييتاذ مسيييييياعد بقسييييييم تييييييدريب المنييييييازالت
والرياضيييات الفرديييية بكليييية التربيييية الرياضيييية
للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/محمد محمود سليمان

ميييدرس بقسيييم تيييدريب المنيييازالت والرياضيييات
الفردية بكلية التربية الرياضيية للبنيين – جامعية
االسكندرية

الموضوع التاسع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /محمد محمد
فتحى عيد جامع – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" تقويم متطلبات االدارة الفنية ببعض حمامات السباحة بمنطقة وسط الدلتا"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
ا.د/محمد فتحى الكردانى
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
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االسكندرية
ا.د/محمدعبد العزيز سالمة

اسييييييييييتاذ االدارة الرياضييييييييييية بقسييييييييييم االدارة
الرياضيةوالترويح بكلية التربية الرياضية للبنين
– جامعة االسكندرية

ا.د/عادل حسنين النمورى

اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

الموضوع الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارسة /منار اسامة
محمد شكرى – المقيدة بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية والقدرات البدنية الخاصة باالداء على فعالية
االنجاز الرقمى لسباحى الظهر"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
ا.د/اشرف عدلى ابراهيم
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية
ا.م.د /زياد محمد أمين

اسييتاذ مسيياعد بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

م.د /منصور عبد الحميد عطا ل

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

الموضوع الحادى و الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /فتحى
مصطفى مصطفى الشاهد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" تأثير استخدام وسيلتين (الكره السويسرية وحزام الج ع)لتنمية القوة
لعضالت الج ع على االنجاز الرقمى لسباحى الفراشة الناشئين"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
ا.د/محمد فتحى الكردانى
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية
ا.د/على فهمى البيك

اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
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االسكندرية

الموضوع الثانى والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستيرالخاصـة بالدارسة /سحرعبد
المنعم عبد اللطيف مصباح – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" تقويم عوامل السالمة الفنية ببعض أحواض السباحة بمنطقة وسط الدلتا"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ تييدريب السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات
ا.د/عادل حسنين النمورى
المائية بكليية التربيية الرياضيية للبنيين – جامعية
االسكندرية
م.د/احمد سعد قطب

مييدرس بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية بكلييية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الثالث والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /اسالم
محمد محمود الصباغ – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" دراسة بعض القدرات الحس حركية الخاصة لسباحى الصدر الناشئين
وعالقتها بمستوى االنجاز الرقمى"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ السييباحة بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
ا.د/اشرف عدلى ابراهيم
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية
ا.م.د /زياد محمد أمين

اسييتاذ مسيياعد بقسييم تييدريب الرياضييات المائييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

م.د /امين محمد عبد العزيز

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

الموضوع الرابع والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /جون
صليب عبد المسيح صليب – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب تجديف) وموضوعها:
" بناءمقاييس للمهارات النفسية لالعبى التجديف"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ تييدريب الرياضييات المائييية بقسييم تييدريب
ا.د/حسين على عبد السالم
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الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنيين
– جامعة االسكندرية
ا.م.د /هييانى محمييود عبييد الييونيس ابييو اسييتاذ مسيياعد بقسييم اصييول التربييية الرياضييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
بكر
االسكندرية

الموضوع الخامس والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالـدارس /احمد حمدى عبد
المطلب العقده – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهج وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:
"برنامج للتنمية المهنية وتأثيره على الكفايات المعرفية للمعلمين القائمين بتدريس
التربية الرياضية من غير المتخصصين بالمرحلة االبتدائية "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ طييرق التييدريس بقسييم تييدريب الرياضييات
ا.د/زكية إبراهيم كامل
المائية بكليية التربيية الرياضيية للبنيين – جامعية
االسكندرية
ا.د/هبه عبدالعظيم امبابى

اسيتاذ المنياهج ورئييس قسيم الرياضية المدرسيية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية

م.د /هشام نبيل ابراهيم شرف

مييدرس بقسييم الرياضيية المدرسييية بكلييية التربييية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع السادس والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالـدارس /محمد احمد
حميده الشي – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهج وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:
" برنامج ألعاب تمهيدية لتحسين بعض المهارات الحركية والحياتية للتالمي
الصم والبكم "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ طييرق التييدريس بقسييم تييدريب الرياضييات
ا.د/زكية إبراهيم كامل
المائية بكليية التربيية الرياضيية للبنيين – جامعية
االسكندرية
ا.م.د/حمدى محمد شحاتة

اسييتاذ مسيياعد بقسييم علييم نفييس الطفييل والتربييية
الخاصة بكلية الدراسيات العلييا للتربيية– جامعية
القاهرة
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ا.م.د /محمد عبد الوهاب مبروك

اسييتاذ مسيياعد بقسييم الرياضيية المدرسييية بكلييية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع السابع والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالـدارس /احمد
محروس محمود حموده – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص( تدريب التمرينات والعروض الرياضية) وموضوعها:
"برنامج تمرينات إيقاعية لتنمية بعض القدرات البدنية وأثره على تركيز االنتباه
لدى المعاقين هنيا "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييييييتاذ مسيييييياعد بقسييييييم تييييييدريب التمرينييييييات
ا.م.د/اسالم محمد محمود سالم
والجمبازبكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية
م.د/احمد محمد عبد المنعم عالم

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

م.د /السعيد عبد الحميد السيد سالم

مدرس بقسيم تيدريب التمرينيات والجمبياز بكليية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الثامن والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم أصول التربية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالـدارس /فيصل
محمد مرزوق حسن – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(علم الحركة والميكانيكا الحيوية) وموضوعها:
" خصائص االتزان خالل المرحلة السنية  15 – 9فى كرة القدم "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
اسييتاذ الميكانيكييا الحيوييية بقسييم اصييول التربييية
ا.د/امال جابر متولى شرارة
الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين –
جامعة االسكندرية
ا.د /عادل عبد الحميد الفاضى

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

ا.م.د /طارق جمال محمد عالء الدين

اسييتاذ مسيياعد بقسييم اصييول التربييية الرياضييية
بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين – جامعييييية
االسكندرية
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خامسا  :إعتمادات االمتحان التأهيلى
الموضوع التاسع والثالثين :
بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:
 -فتحى سامى ابو زيد الحناوى

الموضوع االربعين :
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضيةعلى تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /احمد
رأفت فريد ابو السعود – تخصص علم النفس الرياضى
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
استاذ علم الحركة بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
ا.د/ناهد انور الصباغ
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/نادية محمد سلطان

استاذ التدريب الرياضى بقسم اصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/امال جابر متولى شرارة

استاذ الميكانيكا الحيوية بقسم اصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/منى محمد سكر

استاذ تكنولوجيا التعليم والتدريب بقسم اصول التربية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/سكينة محمد نصر

استاذ علم النفس الرياضى الرياضية بكلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الحادى واالربعين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمبازعلى تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /عادل
على عباس المنجودى – تخصص التمرينات والعروض الرياضية
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
استاذ الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية
ا.د/صديق محمد إبراهيم طوالن
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/احمد ابراهيم شحاتة

استاذ التمرينات والجمبازبقسم تدريب التمرينات والجمباز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/فتحى احمد ابراهيم

استاذ التمرينات بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/نادر محمد مرجان

استاذ تدريب التمرينات والعروض الرياضية بقسم تدريب
التمرينات والجمباز وعميد كلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة االسكندرية
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ا.د/يحيى محمد زكريا الحريرى

استاذ تدريب الجمباز ورئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع الثانى واالربعين :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /محمد
احمد خليفة يونس – تخصص االدارة الرياضية
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
اسيييتاذ االدارة الرياضيييية بقسيييم االدارة الرياضيييية والتيييرويح
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة
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/رافت سعيد هنداوى

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

الموضوع الثالث و االربعين :
بشأن الطلب المقدم من الدارس /ابراهيم محمدابراهيم محمد دياب – المقيد بالدراسات العلياا – مرحلاة الماجساتير مان
قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية تخصص إصابات الرياضة والتأهيل و لك لتحويله الى قسام تادريب المناازالت
والرياضات الفردية التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتية

الموضوع الرابع واالربعين :
بشااأن المكاتبااة الااواردة ماان ساافارة جمهوريااة العااراق – المقدمااة ماان بعااض الطااالب العااراقيين بشااأن المعوقااات التااى
يوجهونها بكليات جامعة االسكندرية
القــــرار  :احيطت اللجنة علما
الموضوع الخامس واالربعين :
بشأن اعتماد التقارير الدورية النصف سنوية ابريل .5117

الموضوع السادس واالربعين :
بخصوص آلية االستعانة بالمدرسين فى هيئة االشراف
القــــرار  :أن يكون له سابقة خبرة ببحوث علمية مرتبطة بموضوع البحث المقدم عند تشكيل لجنة االشاراف
،ويكون دور رئيس القسم التأكد من لك .
خامسً ا  :شئون التعليم والطالب :
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تشأٌ قثٕل انعزس انًشضي انخاص تانطانة /يحًذ أحًذ يحًذ دَذسأي انًقيدذ تانرشقدح الٔندي دٍ
أيتحاَاخ انرصم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 6 2612/2610

تشأٌ قثٕل انعزس انًشضي انخاص تانطانة /كشيى يحي يُصٕس انًغأسي انًقيذ تانرشقح الٔني
ٍ أيتحاَاخ انرصم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 6 2612/2610

تشأٌ قثٕل انعزس انًشضي انخاص تانطانة /أيًٍ كايم يصطري ثذانٓادي انًقيذ تانرشقح الٔني
ٍ أيتحاَاخ انرصم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 6 2612/2610

تشأٌ قثٕل انعزس انًشضي انخاص تانطانة /ثذانشحًٍ سعيذ إتشاْيى سعيذ انًقيذ تانرشقح الٔني
ٍ أيتحاَاخ انرصم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 6 2612/2610

تشأٌ انطهة انًقذو يٍ انطانةً /ش صالح ثذانجاتش انًقيذ تانرشقح الٔني ٍ أيتحاَاخ انرصم
انذساسي انثاَي نهعاو انجايعي ٔ 2612/2610رنك نش ايح ٔانذِ انًشيض 6

تشأٌ قثٕل انعزس انًشضي انخاص تانطانة /يحًذ ثذانحًيذ ثذانرتاح انًقيذ تانرشقح انثاَيح ٍ
أيتحاَاخ انرصم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 6 2612/2610

تشأٌ قثٕل انعزس انًشضي انخاص تانطانة /يحًذ هي أحًذ طيّ انًقيذ تانرشقح انثاَيح ٍ
أيتحاَاخ انرصم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 6 2612/2610

تشأٌ انطهة انًقذو يٍ انطانة /أسالو ياجذ إتشاْيى انًقيذ تانرشقح انثاَيح ٍ أيتحاَاخ انرصم
انذساسي انثاَي نهعاو انجايعي ٔ 2612/2610رنك نش ايح ٔانذتّ انًشيضّ 6

تشأٌ انطهة انًقذو يٍ انطانة /ثذانشحًٍ طاسق يحًذ انشُأي انًقيذ تانرشقح انثاَيح ٍ أيتحاٌ
يادج (يقذيح في انثيٕنٕجيا ) نهرصم انذساسي انثاَي نهعاو انجايعي ٔ 2612/2610رنك نٕجٕدِ في
قسى ششطح أٔل انشيم نحادث تصادو 6
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تشأٌ يعسكش طالب انثكانٕسيٕس سيعقذ داخم انكهيح أ تثاساً يٍ  2/1حتي ٔ 2612/2/5القايح
داخم انكهيح 6

خامسا  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بشأن الخطاب الوارد من السيد ا 0د /نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع بالجامعه لموافاة الجامعه بأنشطه قطاع
خدمة المجتمع بالكلية لعمل مجلد يوثق جميع أعمالها خالل العام الدراسى من  2016/9/1حتى .2012/5/31

بشأن تقديم مقترحات الكليات والمعاهد لبرنامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة كمتطلب أساسى للتخرج لطالب الجامعه مع
توضيح الفترة الزمنية وعدد الساعات التى يجب إجتيازها فى مجال تخصصه.

بشأن الخطاب الوارد من السيد ا0د /نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع بعمل تصور بمقترح الكليه لعمل مشروع
متك امل للتنمية الشاملة لمحافظة االسكندرية ورؤية الجامعه فى ذلك الشأن على مستوى القرى والمدن التابعة للمحافظة.

سادسا  :وحدة ضمان الجودة :

ثامنا -:شئون هيئة تدريس.
قسه الرياضة املدرسية

-

بشأن الطلب المقدم من م /احمد محمد كمال شعبان لتعيينه فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكليه والجامعه .

-

بشأن الطلب المقدم من م /محمد جمعه محمد ابراهيم لتعيينه فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكليه والجامعه .
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.
قسه تدريب االلعاب الرياضية

-

بشأن الطلب المقدم من م.د /محمد حسين جويد لتجديد أعارته الى كلية التربية بجامعه الباحه بالمملكة العربية السعودية للعام الثامن من العام
الجامعى .2012/2012

-

-

بشأن الطلب المقدم من م.د /احمد صبحى سالم لتجديد أعارته الى كلية التربية بجامعه الباحه بالمملكة العربية السعودية للعام الثامن من العام
الجامعى .2012/2012

-

بشأن التقرير المقدم من اللجنه العلمية الدائمه للترقى للسيد ا0م.د /أسعد على احمد الكيكى بوظيفة أستاذ تدريب كرة السلة بذات القسم والكليه
والجامعه .

-

بشأن التقرير المقدم من اللجنه العلمية الدائمه للترقى للسيد ا0م.د /هشام محمد احمد حمدون بوظيفة أستاذ تدريب كرة القدم بذات القسم والكليه
والجامعه .

-

قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار

-

بشأن ا لطلب المقدم من م0د /فراس محمد حسين سعيد فرج لتجديد االجازة الخاصة بسيادته بدولة قطر ــ وذلك فى إطار العام السابع
.2012/2012

-

بشأن ا لطلب المقدم من ا0د /أسامة محمد أبو طبل لتجديد االعارة الخاصة بسيادته للمملكة العربية السعودية ــ كلية التربية ـ جامعه الباحة
وذلك فى إطار العام السابع .2012/2012

-

بشأن ا لطلب المقدم من ا0م0د /مدحت عبد الحميد السيد سالم  ،لتجديد االعارة الخاصة بسيادته للمملكة العربية السعودية ــ كلية التربية ـ
جامعه الباحة وذلك فى إطار العام السابع .2012/2012

-

بشأن ا لطلب المقدم من م0د /ابراهيم ابراهيم عطا لتجديد االعارة الخاصة بسيادته للمملكة العربية السعودية ــ كلية التربية ـ جامعه الملك
فيصل وذلك فى إطار العام الثامن .2012/2012

-

بشأن الطلب المقدم من م0م /السيد صالح السيد قاسم لتعيينه فى وظيفة مدرس بذات القسم والكليه والجامعه .
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-

بشأن الطلب المقدم من م.د /محمد عارف السيد على اتخاذ االجراءات الالزمة لتعيينه أستاذ مساعد بالقسم استنادا الى توصيات اللجنه العلمية .

قسه تدريب الرياضات املائية

-

بشأن التقرير المقدم من اللجنه العلمية الدائمه للترقى للسيد م.د /رأفت محمد توفيق حمزه بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكليه والجامعه .

قسه تدريب املنازالت والرياضات الفردية

-

بخصوص الطلب المقدم من االستاذ الدكتور /حسن عبد السالم عبد الحفيظ لتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجه بالمملكة
العربية السعودية للعام السادس اعتبارا من  2012/9/1وحتى .2012/2/31

قسه تدريب التنرينات واجلنباز

-

بخصوص قبول عذر ا0د /يحيى زكريا الحريرى عن الفترة من  2012/5/22وحتى  2012/5/29لتجاوزى مارخص لى به فى حضور
المؤتمر العلمى الدولى الثامن عشر بميامى ــ فلوريدا بالواليات المتحدة االمريكية جامعه بيرى الفترة من  2012/5/16وحتى 2012/5/26
والمقرر انعقاده الفترة من  2012/5/12وحتى .2012/5/21

-

بخصوص الطلب المقدم من ا0د /هشام السيد محمد عمر لتجديد اعارة سيادته للعام الجامعى  2012/2016بجامعه البحرين (للعام التاسع)
اعتبارا من  2012/9/1إلى .2012/2/31

-

بخصوص الطلب المقدم من ا0د /عماد الدين نوفل احمد لتجديد اجازة سيادته للعام الجامعى  2012/2016بالمملكة العربية السعودية (للعام
السادس) اعتبارا من  2012/9/1إلى .2012/2/31

-

بخصوص الطلب المقدم من ا0د /مصطفى محمد احمد انور لمنحه اجازة مرافقة الزوجة للعام الجامعى  2012/2016بالمملكة العربية
السعودية (للعام االول) اعتبارا من  2012/9/1إلى .2012/2/31

-

بخصوص الطلب المقدم من ا 0د /مهاب عبد الرازق احمد للسماح له بالعمل فى أوقات العمل الغير رسمية فى اكاديمية توب فتنس كمستشار
فنى لرياضة الجمباز الفنى باالكاديمية .

قسه اصول الرتبية الرياضية
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-

بخصوص الطلب المقدم من م0د /محمود ابراهيم احمد مرعى  ،لتجديد االعارة للعمل بكلية التربية الرياضية بجامعه الملك فيصل بالمملكة
العربية السعودية.

-

بشأن اقتراح المقدم من ا0د /محمد صبرى عمر بان يكون لكل تخصص استاذ مسئول عن التخصص.

قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية

قسه اإلدارة الرياضية والرتويح

تاسعا  -:األقساو العلنية .

قسه تدريب الرياضات املائية -:

قسه اإلدارة الرياضية والرتويح -:

قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية -:

قسه أصول الرتبية الرياضية -:

قسه الرياضة املدرسية -:

قسه تدريب األلعاب الرياضية -:

قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار -:

قسه تدريب التنرينات واجلنباز -:

قسه تدريب املنازالت والرياضات الفردية -:

ما يستجد من اعنال -:

تاسعا  :ما يستجد من أعمال

وقد إنتهى اإلجتماع فى متام الشاعة الواحدة والهصف مو نفص اليوم
أمين سر المجلس

عميد الكلية

أ.د /هيثم عبد الرزاق أحمد

أ.د /نادر محمد محمد مرجان
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