جامعة اإلسكندرية
كلية التربية الرياضية – أبو قير
مجلس الكلية رقم ( ) 3بتاريخ 6112/11/11

اليوم والتاريخ
الزمان
حضر اإلجتماع كالً من :

الثالثاء 6112/11/11
 11.31صباحًا

 .1ا.د /نادر محمد محمد مرجان
 .2ا0د/محمد عبد الحميد بالل
 .3ا0د/صفاء صفاء الدين عباس
 .4ا0د /شعبان ابراهيم محمد
 .5ا0د/احمد محمود محمد ابراهيم
 .6ا0د/يحى محمد زكريا الحريرى
 .7ا0د /عادل حسنين النمورى
 .8ا0د/هبه عبد العظيم محمد
 .9ا0د /مجدى حسن يوسف
 .10ا0م0د/رافت سعيد هنداوى
 .11ا0د /عبد الحليم محمد عبد الحليم

المكان

قاعة اإلجتماعات بالكلية

 .12ا0د /عبد المنعم بدير محمد القصير

عميد الكلية ورئيس المجلس
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
رئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
رئيس قسم تدريب االلعاب الرياضية
رئيس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
رئيس قسم التمرينات والجمباز
نيابا ً عن رئيس قسم تدريب الرياضات المائية
رئيس قسم الرياضه المدرسية
رئيس قسم أصول التربية الرياضية
رئيس قسم االدارة الرياضية والترويح
نيابا ً عن رئيس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار
أستاذ متفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

 .13ا0د /زكى محمد محمد حسن

أستاذ متفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية

 .14ا0د /عادل محمود عبد الحافظ

أستاذ متفرغ بقسم الرياضة المدرسية

 .15ا0د /محمد صبرى عمر

أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية الرياضية

 .16ا0د /سامى ابراهيم نصر

أستاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 .17ا0د /نادية محمد رشاد
 .18ا0د /سمير عبد الحميد على
 .19ا0د /نوال ابراهيم على شلتوت
 .20ا0د /عبد المحسن جمال الدين
 .21ا0د /منتصر ابراهيم احمد طرفه
 .22ا0د /احمد السيد لطفى
 .23ا0د/هيثم عبد الرزاق احمد
 .24م0د /محمد عارف السيد سيد احمد
 .25م.د /احمد محمد عبد المنعم ابراهيم
اعتذر عن الحضور
 .26ا0د /سكينه محمد نصر
اعتذر عن الحضور
 .27ا0د/احمد سعد الدين محمود
 .28ا0د/حسين على عبد السالم
 .29ا0د/اشرف عدلى بخيت
 .30ا0م0د/رافت عبد المنصف على

أستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
أستاذ بقسم االدارة الرياضية والترويح
أستاذ بقسم الرياضة المدرسية
أستاذ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية
أستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار
أستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز
عن المدرسين
وحدة الضمان والجودة

 .31ا0د /عبد الفتاح فتحى مبروك خضر
.32تغيب عن الحضور
 .33ا0م0د /هشام محمد احمد حمدون

أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(لسفر الى خارج البالد)
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رئيس قسم تدريب الرياضات المائية (لسفر الى خارج البالد)
رئيس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار(لسفر الى خارج البالد)
أستاذ بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
عن االساتذة المساعدين

صفحة 1من 25

بسم هللا الرحمن الرحيم إفتتح أ1د/عميد الكلية ورئيس المجلس ورحب سيادته بجميع أعضاء مجلس
الكلية -:
أوال  :المتابعة :
يتم استدارك الموضوع سقط سهوا من لجنه الدراسات العليا -:

 بشأن أختيار عضو المجلس االستئنافى بالجامعةانمـــــــــشاس ٔ -:افك
عجذ انحًٛذ عهٗ

انًدهس عهٗ اختٛبس ا0د /سًٛش

ثانيا ً  -:التصديق على قرار مجلس الكلية السابق رقم ( ) 6بتاريخ  6112 / 9 / 2والطارئ بتاريخ
. 6112/9/62
انمــــشاس -:تى انتظذٚك عهٗ يحضش ٍٚاالختًبع انسبثم.ٍٛ
رابعا  :موضوعات مجلس الجامعة يعرضها ا1د /عميد الكلية

-1

:

بشأن محضر اجتماع مجلس الجامعه بجلسته الطارئه المنعقدة فى  6112/9/61للعام الجامعى .6112/6112
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-2

بشأن الخطاب الوارد من مدير عام االدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص برنامج منح الفولبرايت الطالبية .
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-3

بشأن تشكيل لجنه طبية خاصة بعالج السادة أعضاء هيئة التدريس .
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-4

بشأن توصيات لجنه وضع معايير توزيع االعباء التدريسية ومتابعه تطبيقها المشكله بقرار رئيس الجامعه بتاريخ
.6112/2/62
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-5

بشأن تحدث ا1د /عميد الكليه باسم أسرة الكليه للشكر للسيد ا1د /رشدى رجاء زهران .
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-2

بشأن خطاب االستاذ /رئيس االدارة المركزية للشئون القانونية بخصوص تعيين رئيس وأعضاء مجلس تاديب
أعضاء هيئة التدريس والسيد ا1د /عصام أنور سليم لعضوية مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس خالل العام
الجامعى  6112/6112باالضافة لعضوية المستشار مهند محمود كامل عباس .
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-2

بشأن خطاب ا 1د /أمين المجلس االعلى للجامعات بشأن إنشاء وحدة بنك المعامل واألجهزة العلمية بالجامعات
المصرية لتكون بمثابة بيت خبره معرفى يقدم المشورة الفنية واالدارية لوحدات المعامل واالجهزة العلمية
بالجامعات المصرية.
صفحة 2من 25

انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-2

بشأن استخراج جوازات سفر الخاصة للسادة -:

رئيس الجامعه الحالى والرؤساء السابقين.
نواب رئيس الجامعه الحاليين والسابقين.
عمداء ووكالء الكليات .
واستخراجها للسادة االساتذة الموفدين فى مهام رسمية فقط.
انمـــــــــشاس ٚ -:تى سفع يزكشح انٗ ا0د /سئٛس اندبيعّ فٗ ْزا
انخظٕص

-2

بشأن مقترحات االدارة العامة لجهاز الطبع والنشر للكتاب الجامعى بخصوص التعاقدات الخاصة بالكتاب
الجامعى فى العام الجامعى  6112/6112مع زيادة سعر الملزمة  %11على المقترح بالنسبة لكافة التعاقدات.
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-9

بشأن قرار مجلس شئون التعليم والطالب على ما ورد بخطاب كلية العلوم باحتساب اربعه ساعات أسبوعية
للسادة رؤساء االقسام والوكالء والعميد وذلك نظير االشراف الكامل على العملية التعليمية بفصل الصيف وذلك
بما اليتعدى  %21من نصيب الكلية فى مصروفات الطالب وال ويتبع ذلك زيادة فى المصروفات .
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-11

بشأن اجتماع لجنه قطاع التربية الرياضية بتاريخ .6112/9/69
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-11

بشأن خطاب ا1د /عميد كلية التربية الرياضية للبنات ــ جامعه االسكندرية بخصوص دعوة لحضور فعاليات
المؤتمر الدولى رقم  12لالتحاد الدولى لتاريخ التربية البدنية والرياضة ( )ISHPESتحت عنوان  :التحويالت
فى الرياضة والنشاط البدنى عبر الزمن  :رحالت تاريخية " .خالل المدة من  3ــ  2ابريل  6112والمزمع
عقدة بفندق تيوليب ــ االسكندرية .
انمـــــــــشاس  -:أحٛط انًدهس عهًب

-16

بشأن الخطاب الوارد من ا1د /نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب بخصوص صرف مكافأة إختبارات
القدرات يكون وفقا ً لنص المادة رقم ( )1من قرار رقم  12لسنه . 6112
انمـــــــــشاس

-:

ٔافك

انًدهس

عهٗ

تشكٛم

ندُّ

أعضبء يدهس انكه ّٛيكَّٕ يٍ انسبدح-.
ا1د /سمير عبد الحميد على

أستاذ بقسم االدارة الرياضية والترويح

ا1د /زكى محمد حسن
ا1د /عبد المحسن جمال الدين
ا1د /يحيى زكريا الحريرى

أستاذ متفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
أستاذ متفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
رئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز

صفحة 3من 25

يٍ

لجم

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

محمد سعيد مصطفى

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

6

افنان محمودعبد الستار

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

3

حسن محمود فتح هللا

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

2

يسرا صالح شعبان منتصر

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

5

دينا عماد الدين نوفل

تدريب التمرينات والجمباز

2

ابراهيم محمد بحر جاسور

تدريب مسابقات الميدان والمضمار

2

دعاء صبرى إبراهيم

تدريب االلعاب الرياضية

2

رانيا احمد محمد عبد الوارث

االدارة الرياضية والترويح

9

ياسمين حامد محمد

االدارة الرياضية والترويح

ثانيا  :اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
1

محمد حمزة على الرحمانى

تدريب االلعاب الرياضية

6

محى الدين على سالم معتوق

تدريب االلعاب الرياضية

3

مجدى عاطف محمد محجوب

الرياضة المدرسية

2

تامر عبد هللا عبد العزيز

االدارة الرياضية والترويح

5

حسين اسماعيل احمد العوض

االدارة الرياضية والترويح

القرار :وافق المجلس على اعتمادات الرسائل العلمية(ماجستير -دكتوراه)
ثالثا :موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثالث:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية علي تشكيل لجنة المناقشةة والحكةم لرسةالة الةدكتوراه
المقدمة من الباحث /عيسى محفوظ محمد اوشى – المقيد بمرحلةة الةدكتوراه بتةاريخ  ،2012/10/14تااري
التسجيل  2014/5/10تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة كرة القدم) وموضوعها:
" تأثير استغالل المواقف الثابتة على االداء الخططى الهجومى لالعبى كرة القدم تحت 18سنة"
صفحة 4من 25

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/حسن السيد ابو عبده

اسةةتاذ كةةرة القةةدم المتفةةرغ بقسةةم تةةدريب االلعةةاب الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

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

ا.د/محمود حسن الحوفى

اسةةةتاذ تةةةدريب كةةةرة القةةةدم بقسةةةم االلعةةةاب بكليةةةة التربيةةةة
الرياضية جامعة مدينة السادات(مناقشا)

ا.م.د/هشام محمد حمدون

استاذ مساعد بقسم تةدريب االلعةاب الرياضةية بكليةة التربيةة
الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الرابع:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية علي تشكيل لجنة المناقشةة والحكةم لرسةالة الةدكتوراه
المقدمةةة مةةن الباحةةث /حسااين محمااد امااين محمااد – المقيةةد بمرحلةةة الةةدكتوراه بتةةاريخ  ،2011/9/13تاااري
التسجيل  2014/5/10تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة كرة القدم) وموضوعها:
" برنامج تدريبى لتطوير االداءات الخططية الدفاعية لناشئ كرة القدم فى ضوء
تحليل مباريات كأس العالم بالبرزيل "2014
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/فرج حسين بيومى

اسةةتاذ كةةرة القةةدم المتفةةرغ بقسةةم تةةدريب االلعةةاب الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/حسن السيد ابو عبده

اسةةتاذ كةةرة القةةدم المتفةةرغ بقسةةم تةةدريب االلعةةاب الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/رائد حلمى رمضان

اسةةةتاذ تةةةدريب كةةةرة القةةةدم ووكيةةةل كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
لشةةئون الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بكليةةة التربيةةة الرياضةةية
جامعة بورسعيد (مناقشا)

ا.م.د/هشام محمد حمدون

استاذ مساعد بقسم تةدريب االلعةاب الرياضةية بكليةة التربيةة
الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم

صفحة 5من 25

الموضوع الخامس:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية علي تشكيل لجنة المناقشةة والحكةم لرسةالة الةدكتوراه
المقدمة من الباحةث /محماد فااروق عباد الغفاور – المقيةد بمرحلةة الةدكتوراه بتةاريخ  ،2012/10/14تااري
التسجيل  2013/10/8تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة الكرة الطائرة) وموضوعها:
" تأثير برنامج تدريبى لتطوير التفكير الخططى الهجومى لدى ناشئ الكرة الطائرة تحت  17سنة"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/زكى محمد حسن

استاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/مجدى احمد حجازى

استاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

اسةةتاذ علةةم الةةنفس الرياضةةى ورئةةيس قسةةم اصةةول التربيةةة
الرياضةةةةةية بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د/وائل رفاعى ابراهيم رضوان

اسةةةتاذ علةةةم الةةةنفس بقسةةةم علةةةم الةةةنفس واالجتمةةةاع والتقةةةويم
الرياضةةةةةى بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةات -جامعةةةةةة
حلوان(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع السادس:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار علي تشكيل لجنة المناقشة والحكةم لرسةالة
الدكتوراه المقدمة من الباحث /محمد محمود محمد حسين – المقيد بمرحلة الةدكتوراه بتةاريخ ،2013/3/12
تاري التسجيل  2014/9/14تخصص (التدريب الرياضى فى العاب القوى) وموضوعها:
" تأثير تنمية التحمل الخاص باستخدام أسلوبين مختلفين على بعض المؤشرات البدنية
ومتغيرات االداء لسباق  400م عدو"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/احمد سعد الدين محمود

استاذ العاب القوى بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار ووكيةل
كليةةة التربيةةة الرياضةةية للبنةةين -جامعةةة االسةةكندرية لشةةئون التعلةةيم
والطالب(مشرفا)

ا.د/سامى ابراهيم نصر

استاذ العاب القوى المتفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضةمار
بكلية التربية الرياضية للبنين -جامعة االسكندرية(مناقشا)

اسةةتاذ العةةاب القةةوى ورئةةيس قسةةم العةةاب القةةوى وقةةائم بأعمةةال وكيةةل
صفحة 6من 25

ا.د/محمد محمد ابراهيم عبد الهادى

الكليةةة لشةةئون التعلةةيم والطةةالب بكليةةة التربيةةة الرياضةةية – جامعةةة
بورسعيد (مناقشا)

ا.م.د/رأفت عبد المنصف على

استاذ مساعد ورئيس قسم تدريب مسةابقات الميةدان والمضةمار بكليةة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع السابع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علي تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الماجسةةةتير المقدمةةةة مةةةن الباحثةةةة /نهاااصد ىاااد ا رااااد يدااا ي

د اااد – المقيةةةدة بمرحلةةةة الماجسةةةتير بتةةةاريخ

 ،2011/7/14تاري التسجيل 2015/6/11
تخصص (التربية الصحية والصحة الرياضية ) وموضوعها:
" برنامج تققيفى صحى رياضى وتأثيره على مستوى جودة
الحياة لطالبات المرحلة االعدادية".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /جنات محمد درويش

اسةةتاذ فسةةيولوجيا الرياضةةة المتفةةرغ بقسةةم العلةةوم الحيويةةة
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د /عالء الدين محمد عليوه

اسةةتاذ الصةةحة الرياضةةية بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية
الرياضةةةةةية بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية(مناقشا)

ا.م.د /ايهاب محمد محمود إسماعيل

استاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة حلوان(مناقشا)

ا.م.د /السيد سليمان السيد حماد

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثامن :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علي تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الماجسةةتير المقدمةةة مةةن الباحثةةة /ي اام مدمااد راااد يدماانجم مدمااد مجاام – المقيةةدة بمرحلةةة الماجسةةتير بتةةاريخ
 ، 2011/9/13تاري التسجيل 2013/6/11
تخصص (التربية الصحية والصحة الرياضية ) وموضوعها:

" الوعى والسلوك الصحى وعالقته بمستوى االنجاز الرياضى لالعبى الجمباز".
صفحة 7من 25

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /جنات محمد درويش

اسةةتاذ فسةةيولوجيا الرياضةةة المتفةةرغ بقسةةم العلةةوم الحيويةةة
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د /هشام صبحى حسن

اسةةتاذ تةةدريب الجمبةةاز بقسةةم تةةدريب التمرينةةات والجمبةةاز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /جيهان احمد بدر

استاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى
بكلية التربية الرياضية – جامعة الزقازيق(مناقشا)

ا.م.د /السيد سليمان السيد حماد

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع التاسع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علي تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الماجستير المقدمة من الباحث /يدمد يدس د مدمد ياو ىمصدة – المقيد بمرحلة الماجسةتير بتةاريخ 2014/2/11
 ،تاري التسجيل 2016/2/9
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل ) وموضوعها:
" تأثير برنامج تحسين قوامى لمنطقة حزام الحوض على بعض عناصر اللياقة القوامية
والبدنية للمرحلة السنية من ." 12: 9
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /صفاء صفاء الدين الخربوطلى

اسةةتاذ تربيةةة القةةوام ورئةةيس قسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية
الرياضةةةةةية بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د /نجالء ابراهيم جبر

استاذ تربية القوام ورئيس قسم المواد الصحية بكلية التربيةة
الرياضية – جامعة بورسعيد (مناقشا)

ا.م.د /محمد كمال على موسى

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم

الموضوع العاشر :
صفحة 8من 25

بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علي تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الماجسةةةتير المقدمةةةة مةةةن الباحةةةث /مدماااد قاااد

رااااد يدج ااا سااا ي

– المقيةةةد بمرحلةةةة الماجسةةةتير بتةةةاريخ

 ، 2012/10/24تاري التسجيل 2015/10/11
تخصص (إصابات الرياضة والتأهيل ) وموضوعها:
" تأثير االصابة الرياضية على االستجابة االنفعالية واستعادة الشفاء ".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /مصطفى السيد إسماعيل طاهر

اسةةتاذ االصةةابات الرياضةةية والتاهيةةل البةةدنى بقسةةم العلةةوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليةة التربيةة الرياضةية للبنةين
– جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/عبد الباسط صديق عبد الجواد

اسةةتاذ االصةةابات الرياضةةية والتاهيةةل البةةدنى بقسةةم العلةةوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليةة التربيةة الرياضةية للبنةين
– جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د /هالة مصطفى ابراهيم جمعة

استاذ علم النفس الرياضى بقسم العلوم النفسية واالجتماعيةة
بكليةةةةة التربيةةةةة الرياضةةةةية للبنةةةةات – جامعةةةةة االسةةةةكندرية
(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الحادى عشر :
بشةةأن موافقةةة مجلةةس قسةةم تاادريب االلعاااب الرياضااية تشةكيل لجنةةة المناقشةةة والحكةةم لرسةةالة الماجسةةتير
المقدمةةة مةةن الباحثةةة /رل ااصج صساام اوىاا

– المقيةةدة بمرحلةةة الماجسةةتير بتةةاريخ  ، 2014/10/14تاااري

التسجيل 2015/2/10
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة كرة السلة ) وموضوعها:
" تأثير برنامج تدريبى وفق محددات حالة التدفق النفسى على
فاعلية التصويب لناشئ كرة السلة"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/احمد امين فوزى

اسةةتاذ علةةم الةةنفس الرياضةةى بقسةةم العلةةوم النفسةةية والتربويةةة بكليةةة
التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/شعبان إبراهيم محمد

استاذ تدريب كرة السلة ورئيس قسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

اسةةتاذ علةةم الةةنفس الرياضةةى ورئةةيس قسةةم اصةةول التربيةةة الرياضةةية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)
صفحة 9من 25

ا.د/محمد عبد الحميد بالل

استاذ تدريب كرة السلة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثانى عشر :
بشةأن موافقةة مجلةس قسةم تادريب المناازالت والرياضاات الفردياة تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الةةةدكتوراه المقدمةةةة مةةةن الباحةةةث /مدماااد مساااجد دسااا دصماااد راااو

– المقيةةةد بمرحلةةةة الةةةدكتوراه بتةةةاريخ

 ، 2012/10/14تاري التسجيل 2013/10/8
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتية ) وموضوعها:
" أثر استخدام المقطوعات التدريبية الخاصة على تنمية مستوى االداء للجملة الحركية
 (الكاتا)االكثر استخداما المؤداه باسلوبى الشوارى والشورين بمدرسة الشوتوريو كاتا برياضة الكاراتيه "ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد الرحمن عبد العظيم سيف

استاذ المالكمة المتفرغ بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/حسين احمد السيد حجاج

استاذ المبارزة المتفرغ بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/احمد محمود محمد ابراهبم

اسةةتاذ التةةدريب الرياضةةى لرياضةةة الكاراتيةةه ورئةةيس قسةةم تةةدريب
المنةةازالت والرياضةةات الفرديةةة بكليةةة التربيةةة الرياضةةية للبنةةين –
جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.م.د/رضا يوسف يسرى عبد القادر اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم تةةدريب المنةةازالت والرياضةةات الفرديةةة بكليةةة
التربية الرياضية للبنين – جامعة المنوفية(مناقشا)
القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثالث عشر :
بشةأن موافقةة مجلةس قسةم تادريب المناازالت والرياضاات الفردياة تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الدكتوراه المقدمة من الباحةث /مدماد يدا لاا يدا لاا ىاا

– المقيةد بمرحلةة الةدكتوراه بتةاريخ ، 2013/10/8

تاري التسجيل 2014/8/11
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتية ) وموضوعها:
" أثر استخدام نماذج للتصرف الخططى وفقا لمكونات الخرائط التكتيكية الدولية على مستوى
بعض محددات النشاط الخططى لالعبى مسابقة القتال الفعلى(الكوميته)برياضة الكاراتية"

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد رضا الروبى

اسةةةتاذ المصةةةارعة بقسةةةم تةةةدريب المنةةةازالت والرياضةةةات
صفحة 10من 25

الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
(مناقشا)
ا.د/احمد محمود محمد ابراهبم

اسةةتاذ التةةدريب الرياضةةى لرياضةةة الكاراتيةةه ورئةةيس قسةةم
تةةةةدريب المنةةةةازالت والرياضةةةةات الفرديةةةةة بكليةةةةة التربيةةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/امل فاروق على

استاذ تدريب الكاراتيه ورئيس قسةم المنةازالت والرياضةات
الفردية بكلية التربية الرياضية – جامعة حلوان(مناقشا)

ا.م.د/وليد محسن مصطفى نصره

استاذ مسةاعد بقسةم تةدريب المنةازالت والرياضةات الفرديةة
بكليةةةةة التربيةةةةة الرياضةةةةية للبنةةةةين – جامعةةةةة االسةةةةكندرية
(مشرفا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الرابع عشر :
بشةأن موافقةة مجلةس قسةم تادريب المناازالت والرياضاات الفردياة تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الماجستير المقدمة من الباحث /مدمد سج د مدمد راد يدغنا – المقيد بمرحلة الماجسةتير بتةاريخ 2013/10/8
 ،تاري التسجيل 2014/8/11
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتية ) وموضوعها:
" أثر استخدام المزج بين توقيتات الهجوم واساليب الهجوم المضاد على
مستوى محددات النشاط الهجومى لالعبى مسابقة القتال الفعلى(الكوميته) برياضة الكاراتيه "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/احمد محمود محمد ابراهبم

اسةةتاذ التةةدريب الرياضةةى لرياضةةة الكاراتيةةه ورئةةيس قسةةم
تةةةةدريب المنةةةةازالت والرياضةةةةات الفرديةةةةة بكليةةةةة التربيةةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.م.د/ايمان رشاد خليل

استاذ مسةاعد بقسةم تةدريب المنةازالت والرياضةات الفرديةة
بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة حلوان(مناقشا)

ا.م.د /ثروت سعيد عبد الحكيم

استاذ مسةاعد بقسةم تةدريب المنةازالت والرياضةات الفرديةة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.م.د/نادر احمد عبد النعيم

استاذ مسةاعد بقسةم تةدريب المنةازالت والرياضةات الفرديةة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم

الموضوع الخامس عشر :
صفحة 11من 25

بشةأن موافقةة مجلةس قسةم تادريب المناازالت والرياضاات الفردياة تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
راد يدوي ث يم

الماجستير المقدمة من الباحث/

– المقيةد بمرحلةة الماجسةتير بتةاريخ ، 2012/10/14

تاري التسجيل 2014/5/10
تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة الكاراتيه ) وموضوعها:
" تأثير مواقف تكتيكية على المستوى الكمى لبعض محددات النشاط الخططى لالعبى
مسابقة القتال الفعلى (الكوميته) برياضة الكاراتيه"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/احمد محمود محمد ابراهبم

اسةةتاذ التةةدريب الرياضةةى لرياضةةة الكاراتيةةه ورئةةيس قسةةم
تةةةةدريب المنةةةةازالت والرياضةةةةات الفرديةةةةة بكليةةةةة التربيةةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د/عماد الدين عبد الفتاح السرسى

اسةةةتاذ الكاراتيةةةة بقسةةةم التةةةدريب الرياضةةةى بكليةةةة التربيةةةة
الرياضية – جامعة طنطا(مناقشا)

ا.م.د /ثروت سعيد عبد الحكيم

استاذ مسةاعد بقسةم تةدريب المنةازالت والرياضةات الفرديةة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع السادس عشر:
بشةةةأن موافقةةةة مجلةةةس قسةةةم االدارة الرياضاااية والتااارويح علةةةي تشةةةكيل لجنةةةة المناقشةةةة والحكةةةم لرسةةةالة
الماجستير المقدمة من الباحث  /خميس حسن على فرعاص– المقيد بمرحلة الماجستير بتةاريخ 6113/3/16
 ،تاري التسجيل 2014/8/11
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" تقييم العمليات االدارية لدى مسئولى النشاط الرياضى
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

استاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضةية والتةرويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

استاذ االدارة الرياضية ورئيس قسم االدارة الرياضةية والتةرويح
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا1د/يحيى فكرى محروس

اسةةةتاذ االدارة الرياضةةةية ورئةةةيس قسةةةم االدارة الرياضةةةية بكليةةةة
صفحة 12من 25

التربية الرياضية – جامعة طنطا(مناقشا)
اسةةةتاذ مسةةةاعد بقسةةةم االدارة الرياضةةةية والتةةةرويح بكليةةةة التربيةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/صفوت على جمعة

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
الموضوع السابع عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضاية والتارويح علةي تعةديل تشةكيل لجنةة المناقشةة والحكةم لرسةالة
الدكتوراه المقدمة من الباحث  /خالد عبد البديع عبد اللطيف– المقيد بمرحلة الدكتوراه بتاريخ 6116/11/12
 ،تاري التسجيل 2014/3/11
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" المناخ التنظيمى وعالقته باالداء الوظيفى لمدرسى التربية الرياضية
بالمدارس االعدادية بمحافظة البحيرة "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد عبد العزيز سالمة

اسةةةتاذ االدارة الرياضةةةية المتفةةةرغ بقسةةةم االدارة الرياضةةةية
والتةةةةةرويح بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اسةةةتاذ االدارة الرياضةةةية ورئةةةيس قسةةةم االدارة الرياضةةةية
والتةةةةةروي ح بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية (مناقشا)

ا.د /ليلى ابراهيم عثمان

اسةةتاذ االدارة الرياضةةية بكليةةة التربيةةة الرياضةةية للبنةةات –
جامعة حلوان(مناقشا)

القــــرار :وافق المجلس على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم
رابعا ً  :موضوعات تسجيل خطط األبحاث
الموضوع الثامن عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
صفا أيسر محمد حسن – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تقييم معدالت التعرض لالصابة وأسبابها بين العبى المستويات المختلفة المسجلين باالتحاد
العراقى المركزى للسباحة"

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
صفحة 13من 25

ا.د/محمد فتحى الكردانى

استاذ السباحة المتفةرغ بقسةم تةدريب الرياضةات
المائية بكليةة التربيةة الرياضةية للبنةين – جامعةة
االسكندرية

ا.د /حسن محمد النواصرة

استاذ إصابات الرياضة والتأهيةل المتفةرغ بقسةم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع التاسع عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
دينا حندق الصديق حامد – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:

" الثقافة القوامية لدى تالميذ المرحلة السنية ()12-9سنة وعالقتها بالصحة القوامية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صةةةةةةفاء صةةةةةةفاء الةةةةةةدين عبةةةةةةاس استاذ تربيةة القةوام ورئةيس قسةم العلةوم الحيويةة
والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د /السيد سليمان السيد حماد

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية
الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية للبنةةةين –
جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس على اعادة الموضوع للقسم العادة النظر فى هيئة االشراف
الموضوع العشرون:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
ريهام جمال انور محمد على البالصى – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" توظيف الحجامة والتدريبات التعويضية فى تأهيل حاالت االم أسفل الظهر المصاحبة
لبعض تشوهات العمود الفقرى لكبار السن"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صةةةةةةفاء صةةةةةةفاء الةةةةةةدين عبةةةةةةاس استاذ تربيةة القةوام ورئةيس قسةم العلةوم الحيويةة
والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /احمد عبد الفتاح عمران

استاذ االصابات الرياضية والتاهيل بقسم العلوم
الحيويةةةةة والصةةةةحية الرياضةةةةية بكليةةةةة التربيةةةةة
صفحة 14من 25

الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الواحد والعشرون:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
سارة عالء السعيد عبد الرحمن – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:

" دراسة تحليلية الصابات اللعب غير الموجه وعالقتها ببعض االنحرافات القوامية
لتالميذ المرحلة االبتدائية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صةةةةةةفاء صةةةةةةفاء الةةةةةةدين عبةةةةةةاس استاذ تربيةة القةوام ورئةيس قسةم العلةوم الحيويةة
والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د /محمد كمال على موسى

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية
الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية للبنةةةين –
جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الثانى والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
افنان ايمن السيد ابراهيم الطماوى – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(التربية الصحية والصحة الرياضية)
وموضوعها:
" تأثير برنامج رياضى صحى مع نظام غذائى على بعض مكونات
الجسم وعالقتها بإنقاص الوزن للسيدات البدينات"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /عالء الدين محمد عليوه

اسةةتاذ الصةةحة الرياضةةية بقسةةم العلةةوم الحيويةةة
والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية
الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية للبنةةةين –
جامعة االسكندرية

م.د /محمد السيد جمعة

مةةدرس بكليةةة الزراعةةة – سةةابا باشةةا – جامعةةة
صفحة 15من 25

االسكندرية
القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الثالث و العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
امنية احمد عبد الرحيم محمد سليم – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأثير االنقطاع عن التدريب على نسبة االصابة وبعض المتغيرات الفسيولوجية
والبدنية للرياضيين الناشئين"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /يوسف دهب على

استاذ فسيولوجيا الرياضةة المتفةرغ بقسةم العلةوم
الحيويةةةةة والصةةةةحية الرياضةةةةية بكليةةةةة التربيةةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /محمد كمال على موسى

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم العلةةوم الحيويةةة والصةةحية
الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية للبنةةةين –
جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الرابع والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /
سهر محمد عبده عيسى ابراهيم – المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" برنامج تأهيلى لبعض إصابات الطرف السفلى وعالقتها بالحالة النفسية
لناشئ رياضة الكاراتيه "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /احمد محمود محمد ابراهيم

اسةةتاذ التةةدريب الرياضةةى لرياضةةة الكاراتيةةه ورئةةيس
قسةةةم تةةةدريب المنةةةازالت والرياضةةةات الفرديةةةة بكليةةةة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /محمد كمال على موسى

استاذ مساعد بقسم العلوم الحيوية والصةحية الرياضةية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

م.د/هانى محمود عبد الونيس

مةةدرس بقسةةم اصةةول التربيةةة الرياضةةية بكليةةة التربيةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس على اضافة متخصص فى علم النفس

الموضوع الخامس والعشرين:
صفحة 16من 25

بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
عبد المنعم محمد حسن محمد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" برنامج تأهيلى لتحسين مورفولوجية منطقة حزام الحوض للسباحين الناشئين
ذوى التجويف القطنى الزائد المركب "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صةةةةةةفاء صةةةةةةفاء الةةةةةةدين عبةةةةةةاس استاذ تربيةة القةوام ورئةيس قسةم العلةوم الحيويةة
والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.م.د /محمود مدحت عارف

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم تةةدريب الرياضةةات المائيةةة
بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس على اعادة الموضوع للقسم العادة النظر فى هيئة االشراف
الموضوع السادس والعشرين:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
خالد عاشور صابر طلبة – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تاثير برنامج تأهيلى حركى النحرافات العمود الفقرى وبعض المؤشرات
الوظيفية الطفال الشلل الدماغى "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صةةةةةةفاء صةةةةةةفاء الةةةةةةدين عبةةةةةةاس استاذ تربيةة القةوام ورئةيس قسةم العلةوم الحيويةة
والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د /يوسف دهب على

استاذ فسيولوجيا الرياضةة المتفةرغ بقسةم العلةوم
الحيويةةةةة والصةةةةحية الرياضةةةةية بكليةةةةة التربيةةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/تامر حسن محمد

اسةتاذ جراحةةة المةةخ واالعصةةاب بكليةةة الطةةب –
جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع السابع و العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس  /احمد
حافظ محمود هالل – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(االدارة الرياضية) وموضوعها:

" هيكل تنظيمى الدارة دراسات الجدوى بالهيئات الرياضية"
صفحة 17من 25

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /سمير عبد الحميد على

اسةةةتاذ االدارة الرياضةةةية المتفةةةرغ بقسةةةم االدارة
الرياضةةةية والتةةةرويح بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /عبد هللا محمد محى الدين

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم االدارة الرياضةةية والتةةرويح
بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية

م1د /حسن فريج عبد الفتاح جحا

مةةدرس بقسةةم االدارة الرياضةةية والتةةرويح بكليةةة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الثامن و العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة /بسنت
على محمود بدر محمود – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(االدارة الرياضية) وموضوعها:
" دراسة مقارنة بين االساليب الترويحية لالنشطة التسويقية الرياضية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.م.د /امين محمود عبد اللطيف جعفر

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

ا.م.د /بركات فرج محمد

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

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع التاسع و العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /محمد
الغمرى عفيفى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(ترويح رياضى) وموضوعها:
" برنامج ترويحى لتنمية مهارات التفكير االيجابى لطالب االسكان الداخلى
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د/مجدى حسن يوسف

استاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم اصول التربيةة الرياضةية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.م.د /صفوت على جمعة

استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربية

الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
صفحة 18من 25

م1د/على احمد على حسنين

مدرس بقسم االدارة الرياضية والترويح بكليةة التربيةة الرياضةية
للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الثالثون :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /هانى
صبحى ابراهيم الصفتى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(ترويح رياضى) وموضوعها:
" إشكاليات إدارة رياضة اإلعاقة بجمهورية مصر العربية"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.م.د /رأفت سعيد هنداوى

اسةةةتاذ مسةةةاعد ورئةةةيس قسةةةم االدارة الرياضةةةية
والتةةةةرويح بكليةةةةة التربيةةةةة الرياضةةةةية للبنةةةةين –
جامعة االسكندرية

ا.م.د /بركات فرج محمد

اسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم االدارة الرياضةةية والتةةرويح
بكليةةةةةة التربيةةةةةة الرياضةةةةةية للبنةةةةةين – جامعةةةةةة
االسكندرية

م1د/على احمد على حسنين

مةةدرس بقسةةم االدارة الرياضةةية والتةةرويح بكليةةة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
الموضوع الواحد والثالثون:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تعديل باضافة الى هيئة االشراف الخاصة بالدارس
 /محمد صالح الدين مبارك – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" برنامج تدريب وقائى بإستخدام الوسط المائى للحد من إصابات رياضة الكاراتيه
نظرا لوفاة السيد االستاذ الدكتور/مرفت السيد يوسف
لتصبح هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /مرفت السيد يوسف

اسةةةتاذ االصةةةابات الرياضةةةية والتاهيةةةل البةةةدنى بقسةةةم
العلةةةوم الحيويةةةة والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /احمد محمود محمد ابراهيم

اسةةةةتاذ التةةةةدريب الرياضةةةةى فةةةةى رياضةةةةة الكاراتيةةةةه
ورئيس قسةم تةدريب المنةازالت والرياضةات الفرديةة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د /عبد الباسط صديق عبد الجواد

اسةةةتاذ إصةةةابات الرياضةةةة والتأهيةةةل المتفةةةرغ بقسةةةم
العلةةةوم الحيويةةةة والصةةةحية الرياضةةةية بكليةةةة التربيةةةة
صفحة 19من 25

الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
القــــرار  :وافق المجلس علي تعديل باضافة هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلمي
خامسا  :إعتمادات االمتحان التأهيلى
الموضوع الثانى الثالثين :
بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:
تدريب التمرينات والجمباز
 سالم السيد توفيقتدريب االلعاب الرياضية
 وليد عبد المنعم احمدالقــــرار  :وافق المجلس علي اعتماد نتيجة التأهيلى
الموضوع الثالث والثالثين:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس  /محمد
رجب على عشرى – تخصص تدريب الكرة الطائرة
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا.د /نادر عبد السالم العوامرى

استاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د /زكى محمد حسن

استاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/مجدى احمد حجازى

استاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د/عبد المحسن محمد جمال الدين

استاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا.د /صفاء الغرباوى

استاذ بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق المجلس علي تشكيل لجنة التأهيلى
الموضوع الرابع والثالثين:
بشأن إعتماد نتائج إمتحانات الدراسات العليا لفصل الصيف  2016لمراحل الدراسات العليا
(دبلوم – ماجستير – دكتوراه) .
القــــرار  :وافق المجلس على اعتماد نتائج فصل الصيف 2016

الموضوع الخامس والثالثين :
صفحة 20من 25

بشأن إعتماد قبول األعداد المتقدمة لاللتحاق بالدراسات العليا
( )16دبلوم – ( )106ماجستير – ( )30دكتوراه) لفصل الخريف .2017/2016
القــــرار  :تقترح اللجنة الموافقة علي اعتماد قبول االعداد لفصل الخريف2016
الموضوع السادس و الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على قبول تحويل الدارس /عبد هللا سليم عبد
الحميد – المقيد بالدراسات العليا مرحلة الماجستير من قسم الرياضة المدرسية الى قسم العلوم الحيوية والصحية
الرياضية تخصص (إصابات الرياضة).
القــــرار  :وافق المجلس علي تحويل قيد الدارس.
الموضوع السابع و الثالثين :
بشأن المقترح المقدم من ا0د/محمد عبد الحميد بالل – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن تكوين دوائر
علمية بالكلية تهدف الى جمع اساتذة االقسام العلمية المختلفة فى علوم مشتركة ويكون نواه لتكوين فرق العمل
البحثية وتكون الدوائر كالتالى:
اوال :اعتماد اسماء الدوائر العلمية
ثانيا :وضع مقرر لكل دائرة علمية من االساتذة المتخصصين ـــــــــــــــ تتحدد انشطة الدوائر العلمية كالتالى:
 -1حضور السيمنارات والمناقشات داخل تخصص الدائرة
 -2تكوين فرق للمشروعات البحثية
 -3اقامة الندوات وورش العمل
القــــرار  :وافق المجلس على المقترح .
الموضوع الثامن و الثالثين :
بشأن المقترح المقدم من ا0د/عادل محمد زين –عضوا لجنة الدراسات العليا بتحديد عدد معين ال يقام السيمنار
اال عند اكتمال عدده.
القــــرار  :وافق المجلس علاى ان الباد ان يكاون حضاور االسااتذة بماا ال يقال عان خماس اسااتذة او اسااتذة مسااعدين
وممثلين لموضوع فكرة البحث.
الموضوع التاسع و الثالثين  :بشأن موافقة قسم أصول التربية الرياضية على قبول تحويل قيد الدارسين:
 محمد نبيل على محمد غادة فتحى محمد نعيم مشالى المقيدين بالدراسات العليا مرحلة الماجستير من قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية تخصص ( إصاباتالرياضة ) إلى قسم التربية الرياضية تخصص ( علم النفس الرياضى )
القــــرار  :وافق المجلس على تحويل قيد الدارسين .

صفحة 21من 25

خامسا :شئون التعليم والطالب
الموضوع االول  -:اقـأ يألدتمصس يدمقدم م يدطصدب /مدمد أدمد دس
دل ل م دقاول ده اصد ل م ط فنص دلجصم يد صمجي  6102/6102اص ي دإلرصدة1

سل مص وم ف اطص م يدت ق

انمشاس ٔ :افك انًدهس ثُبءا عه ٙلشاس انًدهس األعه ٙسلى  94نسُخ
0 04790

الموضوع الثانى  -:اقأ يدطلب يدمقدم م ودي أم يدطصدب /مدمد أاوطصدب إا يه م دنقلم م يدمجهد
يدجصدي دلس صدم ويددنصد إدي يد ل م ط فنص يدد م يألودي اص دإلرصدة د ث أنه أ تص يدقد يت ان صح في
يدجصم 6102/6102
انمشاس ٔ :افك انًدهس

الموضوع الثالث  :اقأ يدطلب يدمقدم م يدطصدب /رم أق ف دس مدمود صسم دنقلم م ل م يألديب
إدي يد ل م ط فنص يدد م يألودي اص دإلرصدة د ث أنه أ تص يدقد يت ان صح في يدجصم 1 6102/6102
انمشاس ٔ :افك انًدهس

الموضوع الرابع -:اقأ يدطلب يدمقدم م يدطصدب /الل دمدي مدمود قدصته يدمق د اصدد م يد ياجم
1
دإل قصف ده ر يدجصم يد صمجي  6102/6102وذدك دم يفقم ويددة يدم
انمشاس ٔ :افك انًدهس

الموضوع الخامس -:اقــأ إرـصده يدنظـ فـي تسـج يد تب يدـد يســ م نت م د صدة أسـجص يد صمصت اتجد ل
يدمجصدده وهي رـدد يدـو ÷  0621 × 02اصألضصفـه إدي (ي ن م) ـالف دـو ويدـد ( 6ن م) الف أدوي
و( 0ن م ىندو ى صنم) 1
انمشاس  :تى تعذٚم انًعبدنخ إن ٙعذد انٕسق ÷  9.00 × 01ثبألضبفّ
إن( ٙا خُٛخ)غالف نٌٕ ٔاحذ (9خُٛخ) غالف أنٕاٌ ٔ( 0خُٛخ طُذٔق
طٛبَخ)

اقأ يدطلب يدمقدم م ودي أم يدطصدب /سصم رالجيدد
صمجم د يدق خ إدي يد ل م ط فنص

مدمود راديدسالم دنقله م

لمت ام

صض م

-

انمشاس  :تى عًم يمبطّ نًٕاد انفظم انذساس ٙاألٔل ٔانثبَ ٙثًعشفخ انهدُخ
انًشكهخ يٍ :
ا.د /أحًذ سعذانذ ٍٚيحًٕد
ا.د /عجذانحهٛى يحًذ عجذانحهٛى
ا.د /حس ٍٛأحًذ حدبج
ا.د /حسٍ انسٛذ أثٕعجذِ
ا /إثشاْٛى يشسٙ
يٕاد انفظم انذساس ٙاألٔل:
انتشثٛخ انظحٛخ  -اندًجبص  -انحبست اٜنٙ

-

يٕاد انفظم انذساس ٙانثبَ: ٙ
 يُبْح انتشثٛخ انشٚبضٛخطشق تذسٚس تشثٛخ سٚبضٛخ
 تكُٕنٕخٛب انتعهٛىيمذيخ ف ٙثٕٛنٕخٛب انشٚبضخ
يٕاد انُدبذ :
 أَدهٛض٘انفشلخ انثبَٛخ  :يذخم عهى انُفس
انفشلخ انثبنثخ  :أنعبة يضشة
انفشلخ انشاثعخ :تشثٛخ انمٕاو تخظض سٚبضخ يذسسٛخ

-

صفحة 22من 25

 -األحظبء

سادسا :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الوىضىع االول

 -:تفعيل خطح لجنح خذهح الوجتوع للعام الجاهعى 6102/6102وتقذين هقترحاخ جذيذج لخذهح الطالب .

انمــــــــشاس ٔ -:افك انًدهس عهٗ أٌ ٚتى عًم طفحخ عهٗ يٕلع
انكهٛخ ثٓزا انشأٌ
الوىضىع الثانى  -:اإلستعذاد لحولح التثرع تالذم وتقذين هقترح لتىعيح الطالب وحثهن على هذا الىاجة اإلنسانى .
انمـــــشاس ٔ -:افك انًدهس عهٗ تخظٛض  00دلبئك يٍ انًحبضشح نتٕعٛخ انطالة
ٔيذٖ اإلستفبدح يٍ ْزا انتجشع اإلَسبَٗ ٔاإلستفبدح انطجٛخ نٓى ثبنتعبٌٔ يع
يكتت انسٛذ أ.دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة ٔانعٛبدح انعالخٛخ
ثبنكهٛخ ٔتى تحذٚذ يٕعذ حًهخ انتجشع ٔ 9001/00/94 - 92 – 97تحت اسى االستبر
 /عهٗ َٕٚس سحًّ هللا.

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

بشأن التقرير الوارد من اللجنه العلمية الدائمه لترقية م1د /محمد عبد الوهاب فى وظيفة أستاذ مساعد بذات
القسم والكليه والجامعه .
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس
قسم تدريب االلعاب الرياضية

 بخصوص تفويضات رئيس القسم فيما يخص السادة أعضاء هيئة تدريس القسم للعام الجامعى.6112/6112
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

 بخصوص طلب المقدم من م1د /خالد سعيد مختار حجازى للموافقة له على امتداد المهمة العلمية الخاصةبه لمدة سنه ابتداء من  6112/11/1وحتى  6112/11/31وذلك ضمن المشروع البحثى رقم ()2136
والموافق عليه من إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (.)STDF
انمــــشاس  :وافق المجلس على أن يستكمل جميع األوراق المطلوبه
ج

 بخصوص الطلب المقدم من م1د /إكرامى محمد عبد الحميد حمزة لالنتداب للعمل بكلية التربية الرياضيةبجامعه كفر الشيخ لمدة يوم واحد أسبوعيا ً (الثالثاء ) خالل العام الدراسى .6112/6112
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

 بخصوص الطلب المقدم من ا1د /ياسر محمد حسن دبور لالنتداب للعمل بكلية التربية الرياضية بجامعهكفر الشيخ لمدة يوم واحد أسبوعيا ً (االثنين ) خالل العام الدراسى .6112/6112
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

صفحة 23من 25

قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

.1

قسم تدريب الرياضات المائية

قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

قسم تدريب التمرينات والجمباز

 بخصوص الطلب المقدم من ا1د /هشام صبحى حسن لالنتداب للعمل بكلية التربية الرياضية بجامعه كفرالشيخ بمدة يومين أسبوعيا ً ( االربعاء ــ الخميس ) خالل العام الدراسى .6112/6112
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

 بخصوص الطلب المقدم من ا1م1د /حازم محمود عبد هللا  ،لالنتداب للعمل بكلية التربية الرياضية بجامعهاالسكندرية فرع مرسى مطروح للفصل الدراسى االول للعام الدراسى .6112/6112
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

 بخصوص التقرير الوارد من اللجنه العلمية الدائمه لترقية أستاذ مساعد دكتور /إسالم أمين زكى الى وظيفةأستاذ بذات القسم والكليه والجامعه.
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

قسم اصول التربية الرياضية
 بخصوص الطلب المقدم من م1د /محمود ابراهيم احمد مرعى لمنحه اعارة للعمل بكلية التربية الرياضيةبجامعه الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من .6112/9/1
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس

قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
قسم اإلدارة الرياضية والترويح
تاسعا  -:األقسام العلمية .


قسم تدريب الرياضات المائية -:

 بشأن ترشيح منسق للجودة لمرحلة البكالوريوس م /محمد عبد العزيز  ،ولمرحلة الدراسات العليا م1د /رافتمحمد توفيق للعام الجامعى .6112/6112
انمــــشاس ٔ :افك انًدهس
قسم اإلدارة الرياضية والترويح :

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

 بشأن ترشيح منسق للجودة لمرحلة البكالوريوس م1د /هشام نبيل ابراهيم شرف  ،ولمرحلة الدراسات العلياا1م1د /طه صبحى طه للعام الجامعى .6112/6112


قسم تدريب األلعاب الرياضية -:

 بشأن تعديل تشكيل مجلس القسم بإضافة ا1م1د /سمير شعبان حوته الى مجلس القسم .صفحة 24من 25

انمــــشاس ٔ :افك انًدهس


قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار -:

 بشأن ترشيح منسق للجودة لمرحلة البكالوريوس م1د /محمد محمود حسين  ،ولمرحلة الدراسات العليا م1م/أسامة إسماعيل الشاعر للعام الجامعى .6112/6112



قسم تدريب التمرينات والجمباز -:
قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية -:

ما يستجد من اعمال -:
وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهراً من نفس اليوم 0

عميد الـــكــلية

أميـن سر المجلس
ا1د /هيثم عبد الرزاق احمد

ا1د /نادر محمد محمد مرجان

صفحة 25من 25

