جامعة اإلسكهدرية
كلية الرتبية الرياضية ـ أبو قري
جملص الكلية رقم (  ) 13بتاريخ 2017/7/11
اليوم :
الزماى :

السبت

التاريخ :
املكاى :

الساعة العاشسة صباحًا

2017/7/11
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 /عادل ذلنود عبد احلافظ

أستاذ متفسغ بكسه السياضة املدزسية

-16

أ.د /ذلند صربى عنس

أستاذ متفسغ بكسه أصول الرتبية السياضية

-17

أ.د /سامى إبساٍيه ىصس

أستاذ متفسغ بكسه تدزيب مسابكات امليداٌ واملضناز

-18

أ.د /عبد احملسً مجال الديً

أستاذ بكسه تدزيب األلعاب السياضية

-19

أ.د /سهيية ابسٍيه ىصس

أستاذ بكسه أصول الرتبية السياضية

-20

أ.د /ىوال إبساٍيه شلتوت

أستاذ بكسه السياضة املدزسية

-21

أ.د /ىادية ذلند زشاد

أستاذ بكسه العلوو احليوية والصحية السياضية

-22

أ.د /ميتصس إبساٍيه أمحد طسفة

أستاذ بكسه تدزيب السياضات املائية

-23

أ.د /أمحد السيد لطفى

أستاذ بكسه تدزيب مسابكات امليداٌ واملضناز

-24

أ.دٍ /يثه عبد السشام أمحد

أستاذ بكسه تدزيب التنسييات واجلنباش ( أمني سس اجمللس)

-25

أ.و.دٍ /صاو ذلند أمحد محدوٌ

عً األساترة املساعديً

-26

و.د /أمحد ذلند عبد امليعه عالو

وحدة ضناٌ اجلودة

27

أ.د /ذنى ذلند ذلند حسً

أستاذ متفسغ بكسه تدزيب األلعاب السياضية

28

أ.د /مسري عبد احلنيد على

أستاذ بكسه اإلدازة السياضية والرتويح

29

 -2و.د /ذلند عازف السيد سيد أمحد

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 (  ) 12بتازيخ 2017/6/10

.
-

محضر اجتماع لجنه الصعوبات والمعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا والبحوث والتظلمات التى ترد من أعضاء هيئة التدريس
بعدم ترقيتهم بجلستها المنعقدة فى .2111/6/11

-

محضر اجتماع لجنه اخالقيات البحث العلمى بجلستها المنعقدة فى 2111/6/11

-

محضر اجتماع المجلس االعلى للوحدات ذات الطابع الخاص بجلسته المنعقدة فى  2111/6/4و جلسة .2111/8/21

-

مشروع قرار بشأن اعادة تفعيل صندوق التأمين العالجى لطالبى االمتياز بجامعه االسكندرية ( كلية الطب البشرى ــ كلية الطب األسنان
ــ كلية التمريض )

-

مذكرة االستاذ /مدير شئون أمانة المجالس بالجامعه لصدور قرار مجلس الجامعه رقم ( )25لسنه  2111بشأن تشكيل مجلس االدارة
المؤقت التأسيسى لصندوق التكافل االجتماعى ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعه .

-

بخصوص الشكوى المقدمة من عدد ( )6طالب من الكليه المقيدين بالفرقة الرابعه تخصص تدريب كرة القدم .

-

بشأن ضوابط التحويل للفرق األعلى ونقل القيد للعام الجامعى .2118/2111

-

بخصوص تفويض السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية في الموضوعات التالية وفقا للمواد المفصلة من قانون الجامعات
والالئحة التنفيذية -:
الترخيص لعضو هيئة التدريس بالسفر خالل إجازته السنوية
الترخيص لعضو هيئة التدريس ألداء فريضة الحج والعمرة
الترخيص لعضو هيئة التدريس ألسباب ملحة في أجازة خاصة ال تتجاوز خمسة عشر يوما
الموافقة على التحويل من والى الكلية .

بخصوص تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الكلية ومجالس األقسام العلمية واللجان المنبثقة من مجلس الكلية على النحو التالي -:
األسبوع الثالث من كل شهر
مجالس األقسام العلمية
األسبوع الثانى من كل شهر
مجلس الكلية
األسبوع الثالث من كل شهر
اللجان المنبثقة
األسبوع االول من كل شهر
الدراسات العليا وشئون الطالب و خدمة المجتمع وتنمية البيئة

2

-

بخصوص تحديد أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الكلية للـعام الجامعي -:2118/2111
لجنة شئون التعليم والطالب
لجنة الدراسات العليا والبحوث
لجنه خدمة المجتمع وتنمية البيئة
لجنة المختبرات واألجهزة العلمية
لجنة العالقات الثقافية
لجنة المكتبة

 على ان يمثل لجنه المكتبه فى الجامعه ا1د /وكيل الكليه للدارسات العليا والبحوث بناءاً على قرار مجلس الجامعه  -بخصوصتشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي .2118/2111

 المذكرة المقدمة من ا1د /وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب بالكليه تقدم ا1د /مهاب عبد الرزاق  ،قائد عام المعسكر بمذكرةبخصوص الطالب  /سعيد عيد عبد الفتاح عطية محمد والطالب /سعيد اسامة عبد الرافع عبد الجواد بالفرقة الرابعه بالكليه قد
تشاجرا أكثر من مره بأسلوب غير أدمى بالضرب وااللفاظ الغير الئقة اثناء المعسكر.

قرار وزارى رقم  2448بتاريخ  2111/1/2بخصو تشكيل لجنه مراقبة ومتابعه أعمال إمتحانات القدرات فى الكليات التى
يتطلب القبول بها إجتياز اختبارات القدرات من لجان القطاع

-

خطاب الدكتور /أشرف الميدانى  ،مدير البرامج والتطوير بخصوص التميز وهى احد المؤسسات المعتمده من قسم التربية
البدنية والرياضة فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب  ،بدولة الكويت والتى تعمل فى مجاالت التنمية البشرية للعاملين
فى مجاالت العلوم الرياضية .
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الموضوع االول :إعتمادات المناقشات
اوال  :اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
1

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

فؤاد فكرى ابراهيم على

ثالثا :موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
الموضوع الثالث :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستتير المقدمتة
من الباحثة  /صفاء محمد عبد الوهاب عمر – المقيد بمرحلة الماجستيربتاريخ  ،2142/41/44تاريخ التسجيل
2145/42/8
تخصص (مناهج وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:
" أثر القصة الحركية باستخدام الرسوم المتحركة على بعض المهارات الحركية
االساسية لتالميذ الصف االول االبتدائى"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/ميرفت على حسن خفاجة

استتتاذ طتترا التتتدريس بقستتم الرياضتتة المدرستتية بكليتتة التربيتتة الرياضتتية
للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/مصطفى السايح محمد

استتتاذ طتترا التتتدريس بقستتم الرياضتتة المدرستتية بكليتتة التربيتتة الرياضتتية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /احمد حسين السيد عبد الجواد

استتتاذ التصتتميم الجرافيكتتى ووكيتتل كليتتة الفنتتون الجميلتتة لشتتئون التعلتتيم
والطالب – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/مدحت على ابو سريع

استاذ طرا التدريس بقسم المناهج وطرا تدريس التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية – جامعة بنى سويف(مناقشا)

الموضوع الرابع :
بشأن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستتير المقدمتة
متتن الباحثتة  /ناديتتة عبتتد الصتتمد عبتتد القتتادر التتدبور – المقيتتدة بمرحلتتة الماجستتتيربتتتاريخ  ،2143/3/42تتتاريخ
4

التسجيل 2144/6/44
تخصص (مناهج وطرق تدريس التربية البدنية) وموضوعها:
" فعالية استخدام دورة التعلم الخماسية على بعض المهارات الحركية والتحصيل
المعرفى فى درس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة االبتدائية"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/فاطمة عوض صابر

استتتاذ طتترا التتتدريس بقستتم الرياضتتة المدرستتية بكليتتة التربيتتة الرياضتتية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/مدحت على ابو سريع

استاذ طرا التدريس بقسم المناهج وطرا تدريس التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية – جامعة بنى سويف(مناقشا)

ا.م.د/اشرف صبحى يونس

استاذ مسا عد بقسم الرياضة المدرسية بكليتة التربيتة الرياضتية للبنتين –
جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.م.د/محمد عبد الوهاب مبروك

استاذ مساعد بقسم الرياضة المدرسية بكليتة التربيتة الرياضتية للبنتين –
جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع الخامس :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة المقدمة من
الباحتتث  /احمتتد محمتتود محمتتد المتتوافى – المقيتتد بمرحلتتة الماجستتتير بتتتاريخ  ،2143/41/8تتتاريخ التستتجيل
2145/2/41
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" تحديد االحتياجات االدارية لمعلمى التربية الرياضية فى محافظة الدقهلية"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

استتتاذ االدارة الرياضتتية بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/سمير عبد الحميد على

استتتاذ االدارة الرياضتتية بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/مها محمد حسن الصغير

استتتاذ االدارة الرياضتتية بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة
الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.م.د/بركات فرج محمد

استتتاذ مستتاعد بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة الرياضتتية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع السادس :
بشأن موافقة مجلس قسم االدارة الرياضية والترويح علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة المقدمة من
الباحثة  /انجى احمد عبد الرحمن محمد – المقيدة بمرحلتة الماجستتير بتتاريخ  ،2142/41/44تتاريخ التستجيل
2144/6/44
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تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" فاعلية ادارة الوقت لدى االخصائى الرياضى باالدارة العامة لرعاية الشباب
بجامعة االسكندرية "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/محمد عبد العزيز سالمة

استتتاذ االدارة الرياضتتية بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/سمير عبد الحميد على

استتتاذ االدارة الرياضتتية بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/وليد مرسى الصغير

استتتاذ االدارة الرياضتتية بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة
الرياضية للبنين – جامعة حلوان (مناقشا)

ا.م.د/عبد هللا محمد محى الدين

استتتاذ مستتاعد بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح بكليتتة التربيتتة الرياضتتية
للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

الموضوع السابع:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصتحية الرياضتية علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة
الدكتوراه المقدمة من الباحث  /محمود محمد فهمى متراد – المقيتد بمرحلتة التدكتوراه بتتاريخ ،2143/3/42
تاريخ التسجيل 2144/6/44
تخصص (فسيولوجيا الرياضة) وموضوعها:
" دراسة جزيئية لتوارث جين االكتينين  3وارتباط انماطه الجينية بالقوة العضلية
والتحمل العضلى كدالة لالنتقاء "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عبد المنعم بدير القصير

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

ا.د/جنات محمد درويش

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

ا.د/محمد يونس حسين

استاذ الوراثة الجزيئية بكلية الزراعة – جامعة اسيوط(مناقشا)

ا.د/جمال ابراهيم احمد

استاذ الهندسة الوارثية ورئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة – جامعة
اسيوط(مشرفا)

الموضوع الثامن:
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصتحية الرياضتية علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة
الماجستير المقدمة متن الباحتث  /محمتد عبتد الستالم عبتد الفتراج مولتود – المقيتد بمرحلتة الماجستتير بتتاريخ
 ،2145/41/44تاريخ التسجيل 2146/8/9
تخصص (التربية الصحية) وموضوعها:
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" تقييم االشتراطات الصحية فى المنشأت المدرسية بإدارة المنتزة التعليمية
فى ضوء معايير الجودة "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/عالء الدين محمد عليوة

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

ا.د/ناصر مصطفى السويفى

استاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية –
جامعة المنيا(مناقشا)

ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد

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

الموضوع التاسع :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصتحية الرياضتية علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة
الماجستتتتير المقدمتتتة متتتن الباحتتتث  /توفيتتتا استتتماعيل احمتتتد يتتتونس– المقيتتتد بمرحلتتتة الماجستتتتير بتتتتاريخ
 ،2145/2/41تاريخ التسجيل 2146/6/44
تخصص (إصابات الرياضة) وموضوعها:
" برنامج تأهيلى للمد الزائد لمفصل المرفا وتاثيره على بعض
القدرات البدنية الخاصة "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/صفاء صفاء الدين عباس الخربوطلى

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

ا.د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

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

ا.م.د/نجالء فتحى خليفة

استاذ مساعد بقسم المناهج وطرا التدريب بكلية التربية الرياضية للبنات
– جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع العاشر:
بشأن موافقة مجلس قسم اصتول التربيتة الرياضتية علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة التدكتوراه
المقدمة متن الباحتث  /محمتد طته عبتد المجيتد علتى – المقيتد بمرحلتة التدكتوراه بتتاريخ  ،2143/3/42تتاريخ
التسجيل 2144/41/44
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" تأثير استخدام تقنية العالج بخط الزمن على التأهيل النفسى لالعبين المصابين رياضيا"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /محمد صبرى عمر

استاذالقياس والتقويم بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /بثينة محمد فاضل

استاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

استاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم اصول التربية الرياضية بكلية
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التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)
ا.د/وائل السيد قنديل

استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
الرياضية  -جامعة السادات (مناقشا)

الموضوع الحادى عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة الماجستتير
المقدمة متن الباحتث  /بريتار يوحنتا كاكتة نعمتان – المقيتد بمرحلتة الماجستتير بتتاريخ  ،2145/41/44تتاريخ
التسجيل 2146/7/42
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" التكافؤ الحيوى للتصور واثره على مهارة االرسال لدى الناشئات فى الكرةالطائرة "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د/مجدى حسن يوسف

استاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم اصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/سكينة محمد نصر

استاذ علم النفس الرياضى بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/نيفين فاروا محمود

استاذ الكرة الطائرة بقسم التدريب بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة
االسكندرية (مناقشا)

الموضوع الثانى عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة الماجستتير
المقدمتتة متتن الباحثتة  /ستتماح ابتتراهيم الفضتتالى – المقيتتدة بمرحلتتة الماجستتتير بتتتاريخ  ،2142/41/44تتتاريخ
التسجيل 2144/3/44
تخصص (علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" المستوى االجتماعى والسلوك االنفعالى وعالقتهما بمستوى االداء
لالعبين فى بعض االنشطة الرياضية"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /نبيلة احمد محمود

استاذ علم النفس الرياضى بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د /مايسة محمد البنا

استاذ علم االجتماع بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية
التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د/مجدى حسن يوسف

استاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم اصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د/سكينة محمد نصر

استاذ علم النفس الرياضى بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)
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الموضوع الثالث عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضتمار علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة
الماجستتتتير المقدمتتتة متتتن الباحتتتث  /احمتتتد محمتتتد عبتتتد الفتتتتاح خضتتتر – المقيتتتد بمرحلتتتة الماجستتتتير بتتتتاريخ
 ،2142/41/44تاريخ التسجيل 2146/2/9
تخصص (تدريب العاب القوى) وموضوعها:
" العالقة بين بعض الخصائص البيوميكانيكية لمرحلة الدفع ومؤشرات
إطالا الجلة لمتسابقى الدرجة االولى"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /هانم رمضان هالل

استاذ العاب القوى بقسم التدريب وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية
للبنات – جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا.د /سمير عباس عمر

استاذ العاب القوى بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية
الرياضية – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /اميمة ابراهيم العجمى

استاذ الميكانيكا الحيوية بقسم اصول التربية الرياضيةبكلية التربية
الرياضية – جامعة االسكندرية (مناقشا)

الموضوع الرابع عشر:
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضتمار علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة
الماجستتتتتير المقدمتتتتة متتتتن الباحتتتتث  /علتتتتى فاضتتتتل محمتتتتد جمشتتتتير – المقيتتتتد بمرحلتتتتة الماجستتتتتير بتتتتتاريخ
 ،2144/42/44تاريخ التسجيل 2146/2/9
تخصص (تدريب العاب القوى) وموضوعها:
" تأثير التدريب المركب على بعض متغيرات االداء البدنى والمهارى لمتسابقى
القفز بالزانة بدولة الكويت"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا.د /عبد الحليم محمد عبد الحليم

استاذ العاب القوى بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية
الرياضية – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /احمد فكرى محمد سليمان

استاذ العاب القوى بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية
الرياضية – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا.د /نادية على السنوسى السيد

استاذ العاب القوى بكلية التربية الرياضية للبنات– جامعة االسكندرية
(مناقشا)

ا.د /احمد السيد لطفى

استاذ العاب القوى بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية
الرياضية – جامعة االسكندرية (مناقشا)

رابعا ً  :موضوعات تسجيل خطط األبحاث
الموضوع الخامس عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس/يحًذ عًاد انسعيذ انشُاوي – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
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" برنامج تدريبات تعويضية لذوى المد الزائد للركبتين المصاحب للتجويف
القطنى لناشئ الجمباز "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صتتتتتتتفاء صتتتتتتتفاء التتتتتتتدين عبتتتتتتتاس استاذ تربيتة القتوام ورئتيس قستم العلتوم الحيويتة
والصتتتحية الرياضتتتية بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/يحيى محمد زكريا الحريرى

استتتتاذ تتتتدريب الجمبتتتاز ورئتتتيس قستتتم تتتتدريب
التمرينتتتات والجمبتتتاز بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية
للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع السادس عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس/يعتظى عبذ انشؤوف فاسط انضمضوك – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل)
وموضوعها:
" برنامج لياقة قوامية باستخدام تدريبات التنفس وتاثيره على استدارة أعلى الظهر "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صتتتتتتتفاء صتتتتتتتفاء التتتتتتتدين عبتتتتتتتاس استاذ تربيتة القتوام ورئتيس قستم العلتوم الحيويتة
والصتتتحية الرياضتتتية بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
م.د/جمال عبد الناصريونس

مدرس بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضتية
بكليتتتتتة التربيتتتتتة الرياضتتتتتية للبنتتتتتين – جامعتتتتتة
االسكندرية

الموضوع السابع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس/عًشو انسيذ يحًذ ابى انسعىد – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأثير اختالف البيئة على حدوث االصابات الرياضية لتالميذ
مرحلة التعليم االساسى "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استاذ االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقستم
ا.د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
م.د/محمود السيد محمد على شطا

متتتتتدرس بقستتتتتم الجفرافيتتتتتا ونظتتتتتم المعلومتتتتتات
الجغرافية بكلية االداب – جامعة االسكندرية
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الموضوع الثامن عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس/وساو سشاج انذيٍ عبذ انشحيى – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تأثير تدريبات تأهيلية باستخدام بعض ادوات رياضية حديثة
على انحراف استدارة اعلى الظهر لتالميذ المرحلة االعدادية "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صتتتتتتتفاء صتتتتتتتفاء التتتتتتتدين عبتتتتتتتاس استاذ تربيتة القتوام ورئتيس قستم العلتوم الحيويتة
والصتتتحية الرياضتتتية بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
م.د/محمد خميس انور

مدرس بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضتية
بكليتتتتتة التربيتتتتتة الرياضتتتتتية للبنتتتتتين – جامعتتتتتة
االسكندرية

الموضوع التاسع عشر :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس/يحًىد يحًذ تىفيل حًضة – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتأهيل) وموضوعها:
" تحسين اللياقة القوامية والحركية لالطفال ذوى اضطراب
االنتباه وفرط الحركة "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا.د /صتتتتتتتفاء صتتتتتتتفاء التتتتتتتدين عبتتتتتتتاس استاذ تربيتة القتوام ورئتيس قستم العلتوم الحيويتة
والصتتتحية الرياضتتتية بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية
الخربوطلى
للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د /طارق السيد اسماعيل عمر

استتتاذ طتتب االطفتتال واالمتتراض العصتتبية بقستتم
طب االطفال – جامعة االسكندرية

م.د /امين محمد عبد العزيز

متتتدرس بقستتتم اصتتتول التربيتتتة الرياضتتتية بكليتتتة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع العشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس/ونيذ يحًذ
ياجذ انسيذ – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب التمرينات والعروض الرياضية) وموضوعها:
" المؤشرات التمييزية لفاعلية االداء المهارى كأساس لوضع تمرينات نوعية
على بعض اجهزة الجمباز الفنى "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
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ا.د /مهاب عبد الرزاق احمد

استتتاذ تتتدريب الجمبتتاز بقستتم تتتدريب التمرينتتات
والجمبتتتتاز بكليتتتتة التربيتتتتة الرياضتتتتية للبنتتتتين –
جامعة االسكندرية

ا.م.د /وليد سليمان اسماعيل

استتتاذ مستتاعد بقستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية
بكليتتتتتة التربيتتتتتة الرياضتتتتتية للبنتتتتتين – جامعتتتتتة
االسكندرية

الموضوع الحادى والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس/سهيًاٌ خهف
انعُيضي – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب كرة الماء) وموضوعها:
" تأثير التدريب المركب على مستوى اداء المباراة لالعبى كرة الماء "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استتتاذ تتتدريب الستتباحة بقستتم تتتدريب الرياضتتات
ا.د/عادل حسنين النمورى
المائيةبكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتين – جامعتتة
االسكندرية
ا.د/حسين على عبد السالم

استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب
الرياضات المائية ووكيل كلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

الموضوع الثانى والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارسةَ/شييٍ
ابشاهيى عبذ انسالو جاويش – المقيدة بمرحلة الدكتوراه تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" عالقة بعض الصفات البدنية بالصالبة العقلية ومستوى االنجاز
لدى سباحى المسافات المختلفة"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتم تتتتتتدريب الرياضتتتتتات
ا.د/على فهمى البيك
المائيةبكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتين – جامعتتة
االسكندرية
ا.د/حسين على عبد السالم

استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب
الرياضات المائية ووكيل كلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
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ا.د/سكينة محمد نصر

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

الموضوع الثالث والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/احًذ
ابشاهيى عبذ انشحًٍ انجىهشي – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" تأثير استخدام لباس سباحة الصدر المعدل على بعض
متغيرات االداء الفنى وزمن  211متر صدر" "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استتتاذ تتتدريب الستتباحة بقستتم تتتدريب الرياضتتات
ا.د/عادل حسنين النمورى
المائيةبكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتين – جامعتتة
االسكندرية
م.د /احمد سعد قطب

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

الموضوع الرابع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/عًشو يحًذ
عبذ انعهيى خضش – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب سباحة) وموضوعها:
" اثر الدمج بين تدريبات السرعة وتدريبات المقاومة على تحسين
المستوى الرقمى لسباحة  211متر حرة "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استتتتاذ تتتتدريب الستتتباحة بقستتتم تتتتدريب الرياضتتتات
ا.د/عادل حسنين النمورى
المائيةبكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية للبنتتتين – جامعتتتة
االسكندرية
ا.د /عادل محمد زين

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

الموضوع الخامس والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/اسالو
سايً– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب تجديف) وموضوعها:
" دراسة العالقة بين االنجاز الرقمى لالعبى التجديف وبعض المهارات النفسية "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب
ا.د/حسين على عبد السالم
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الرياضات المائية ووكيل كلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
م.د/امين محمد عبد العزيز شريف

مدرس بقسم اصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

الموضوع السادس والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس/جىٌ طهيب
عبذ انًسيح طهيب– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(تدريب تجديف) وموضوعها:
" بناء بطارية اختبارات للمهارات النفسية واالنجاز الرقمى لناشئى رياضة التجديف"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استاذ القياس والتقويم بقسم اصول التربية
ا.د /محمد صبرى عمر
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة االسكندرية
ا.د/حسين على عبد السالم

استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب
الرياضات المائية ووكيل كلية التربية الرياضية
للبنين – جامعة االسكندرية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

ا.م.د /هانى محمود عبد الونيس

استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية

الموضوع السابع والعشرين :
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 ذهنيا "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
استتتاذ الصتتحة النفستتية بقستتم الصتتحة النفستتية –
ا.د/هويدا حنفى محمود رضوان
بكلية التربية جامعة االسكندرية
ا.م.د/اسالم محمد محمود سالم

استتتتتتتاذ مستتتتتتاعد بقستتتتتتم تتتتتتتدريب التمرينتتتتتتات
والجمبازبكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية

م.د /السعيد عبد الحميد السيد سالم

مدرس بقستم تتدريب التمرينتات والجمبتاز بكليتة
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التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

خامسا  :إعتمادات االمتحان التأهيلى
الموضوع الثامن والعشرين :
بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:
 احمد رافت فريد ابو السعود عادل على عباس المنجودى القــــرار  :تقترح اللجنة الموافقة علي اعتماد نتيجة التأهيلىالموضوع التاسع والعشرين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تعديل موضوع خطة بحث الدكتوراه للدارسة /ايتة
حسن محمدكمال  -المقيدة بمرحلة الدكتوراه بالقسم وعنوانها:
" الدالالت البيولوجية للتغيير الجينى MCT 1كمحدد لعمليات االنتقاء وتقنين االحمال التدريبية فى بعض
االلعاب الجماعية"
ليصبح عنوان البحث:
" الدالالت البيولوجية للنمط الجينى MCT 1كمحدد لعمليات االنتقاء وتقنين االحمال التدريبية فى بعض
االنشطة الرياضية"
وهذا التعديل غير جوهرى وال يمس بأساس البحث

الموضوع الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس
/احمد عرفة ابراهيم عامر – تخصص إصابات رياضية
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
استاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية
ا.د/عبد المنعم بدير القصير
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
استاذ إصابات الرياضة والتأهيتل البتدنى بقستم العلتوم الحيويتة
ا.د/حسن محمد النواصرة
والصتحية الرياضتية بكليتتة التربيتة الرياضتتية للبنتين – جامعتتة
االسكندرية
ا.د/يوسف دهب على

استتتتاذ فستتتيولوجيا الرياضتتتة بقستتتم العلتتتوم الحيويتتتة والصتتتحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/صفاء صفاء الدين عباس

استتتاذ تربيتتة القتتوام ورئتتيس قستتم العلتتوم الحيويتتة والصتتحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/وائل محمد عمر

استاذ إصابات الرياضة والتأهيتل البتدنى بقستم العلتوم الحيويتة
والصتحية الرياضتية بكليتتة التربيتة الرياضتتية للبنتين – جامعتتة
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االسكندرية

الموضوع الحادى والثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس
/عالء محمد على نحاسة – تخصص إصابات رياضية
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
استتتتاذ فستتتيولوجيا الرياضتتتة بقستتتم العلتتتوم الحيويتتتة والصتتتحية
ا.د/عبد المنعم بدير القصير
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

استاذ إصابات الرياضة والتأهيتل البتدنى بقستم العلتوم الحيويتة
والصتحية الرياضتية بكليتتة التربيتة الرياضتتية للبنتين – جامعتتة
االسكندرية

ا.د/عالء الدين محمد عليوة

استتتتاذ الصتتتحة الرياضتتتية بقستتتم العلتتتوم الحيويتتتة والصتتتحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/وائل محمد عمر

استاذ إصابات الرياضة والتأهيتل البتدنى بقستم العلتوم الحيويتة
والصتحية الرياضتية بكليتتة التربيتة الرياضتتية للبنتين – جامعتتة
االسكندرية

ا.د/احمد عبد الفتاح عمران

استاذ إصابات الرياضة والتأهيتل البتدنى بقستم العلتوم الحيويتة
والصتحية الرياضتية بكليتتة التربيتة الرياضتتية للبنتين – جامعتتة
االسكندرية

الموضوع الثانى و الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /عيد
كمال البانوبى – تخصص تدريب سباحة
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
استاذ تدريب رياضتات مائيتة بقستم تتدريب الرياضتات المائيتة
ا.د/منتصر ابراهيم طرفة
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا.د/اشرف عدلى ابراهيم

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

ا.د/عادل حسنين النمورى

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

ا.د/عادل محمد زين

استاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
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استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب الرياضات المائية
ووكيل كلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ا.د/حسين على عبد السالم

الموضوع الثالث و الثالثين :
بشأن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسة /نهى
حسن حمزة – تخصص تدريب سباحة
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
استتتاذ الستتباحة بقستتم تتتدريب الرياضتتات المائيتتة بكليتتة التربيتتة
ا.د/على فهمى البيك
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
ا.د/محمد فتحى الكردانى

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

ا.د/مجدى محمد ابو زيد

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

ا.د/سامى محمد حسن الشربينى

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

ا.د/متولى مختار حسن

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

القــــرار  :تقترح اللجنة الموافقة علي اعتماد لجنة التأهيلى
الموضوع الرابع والثالثين :
بشأن اعتماد نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثالث(دبلوم – ماجستير -دكتوراه) لفصل الربيع 2111

الموضوع الخامس والثالثين :
بشان عرض بيان بعدد المناقشات وتسجيالت خطط االبحاث التى تمت خالل
العام الجامعى 2147/2146
عدد البحوث املسجلة
مجلة
عدد املناقشات
االقسام

العلوم الحيوية
والصحية الرياضية

ماجستري

دكتوراه

64

4

املناقشات

25

11

مجلة

ماجستري

دكتوراه

البحوث

اجلملة

25

52

55

957

االدارة الرياضية

91

4

97

6

6

94

12

الرياضة المدرسية

92

5

95

5

9

6

52

تدريب االلعاب
الرياضية

99

96

52

96

95

54

29

اصول التربية
الرياضية

1

4

7

5

6

99

52

تدريب التمرينات
والعروض الرياضية

6

1

5

5

1

2

95

تدريب الرياضات
المائية

2

1

6

96

5

59

57

تدريب المنازالت
والرياضات الفردية

2

5

95

4

6

92

55

تدريب مسابقات
الميدان والمضمار

5

4

6

9

-

9

7

المجموع

77

21

925

994

27

952

155

خامسً ا  :شئون التعليم والطالب :
الموضـوع االول :

الموضـوع الثانى :

بشأٌ مبىل انعزس انًشضي انخاص بانطانب /يحًذ أحًذ يحًذ أحًذ عبذانحًيدذ انًنيدذ بانقشمدت
انثاَيت عٍ أيتحاَاث انقظم انذساسي انثاَي انعاو انجايعي 1 6102/6102

بشـأٌ األنتًاط انًنذو يٍ انطانب /يشواٌ يحًذ يحًىد عبذانحًيذ ويشفل بطامت انتششيح
نهكهيت ننبىل ميذِ بانكهيت طشفُا نهعاو انجايعي  6102/6102بامي نإلعادة1
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الموضـوع الثالث:

بشـأٌ األنتًاط انًنذو يٍ انطانب /يحًذ يحًىد عهي حُقي حسيٍ ويشفل أستًاسة انثاَىيت
انعايت ننبىل ميذِ بانكهيت طشفُا نهعاو انجايعي  6102/6102بامي نإلعادة1

الموضـوع الرابع:

بشـأٌ األنتًاط انًنذو يٍ انطانب /أسالو خانذ سهيًاٌ يحًىد يحًذ ويشفل أستًاسة انثاَىيت
انعايت ننبىل ميذِ بانكهيت طشفُا نهعاو انجايعي  6102/6102بامي نإلعادة1

الموضـوع الخامس :

بشـأٌ األنتًاط انًنذو يٍ انطانب /عًشو يحًذ فتحي عبذانشاصك ويشفل أستًاسة انثاَىيت
انعايت وشهادة ميذ وطىسة يٍ اننذساث ننبىل ميذِ بانكهيت طشفُا نهعاو انجايعي 6102/6102

الموضوع السادس :

بشـأٌ األنتًاط انًنذو يٍ انطانب /يحًذ أيًٍ يحًذ إبشاهيى ويشفل أستًاسة انثاَىيت انعايت
ننبىل ميذِ بانكهيت طشفُا نهعاو انجايعي 1 6102/6102

الموضوع السابع :

بشـأٌ األنتًاط انًنذو يٍ انطانب /يحًذ َاطش تىفيل عهي ويشفل أستًاسة انثاَىيت انعايت
ننبىل ميذِ بانكهيت طشفُا نهعاو انجايعي 1 6102/6102

الموضوع الثامن :

بشأٌ تحذيذ يىعذ ينابهت انتخظض نًشحهت انبكانىسيىط نهعاو انجايعي 1 6102/6102

القــــــرار :

الموضوع التاسع :

بشأٌ انطهب انًنذو يٍ انطانب  /يظطقي سايي سصك انًنيذ بانقشمت األوني نتأجيم انقظم
انذساسي انثاَي نهعاو انجايعي  6102/6102ورنك نشعايت وانذِ انًشيض 1

القــــــرار :

خامسا  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الخطاب الوارد من جمعية أنواء الخير لرعاية األتيام ولذوى اإلحتياجات الخاصة للمشاركة الفعالة لخدمة المجتمع بالكلية للسماح
لألطفال لذوى اإلحتياجات الخاصة واأليتام بالجمعية لممارسة رياضة السباحة بالكليه والترفية عنهم وذلك لمدة يومين .
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الخطاب الوارد من مكتب السيد ا1د /نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث لإلعالن عن جوائز أكاديمية العلوم الدولية
( )TWASوإستيفاء إستمارة الترشيح على الموقع اإللكترونى وآخر موعد لصول الترشيحات  2118/1/31وهى -:
-

جائزة فايز الخرافى
جائزة سميرة عمر لإلبتكار فى اإلستدامة
جائزة C.N.R Rao
علما

سادسا  :وحدة ضمان الجودة :

ثامنا -:شئون هيئة تدريس.
قسه الرياضة املدرسية

-

تم ترشيح السيد  /اسامه سعد عبدالواحد الشال – لشغل وظيفه معيد بالقسم .

-

بشأن الطلب المقدم من م /إيهاب عمر شفيق بشأن تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم وذلك نظرً ا لحصوله على درجة الماجيستير فى
مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية .

-

بشأن الطلب المقدم من م /عادل حسام الدين مصطفى بشأن تعيينه فى وظيفة مدرس بالقسم .

قسه تدريب االلعاب الرياضية
-

بشأن الطلب من ا1م1د /هشام محمد احمد حمدون للعمل كرئيس لقطاع الناشئين بنادى أبوقير لألسمدة وذلك أوقات العمل غير الرسمية.

-

قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار

-

بشأن الطلب المقدم من المدرس المساعد /احمد سمير بسيونى على اتخذ االجراءات الالزمة لتعيينه مدرسا ً بالقسم نظراً لحصولة على درجة
الدكتوراه من القسم واعتمدت فى مجلس الجامعة .
قسه تدريب الرياضات املائية

-

بشأن تقرير لجنه فحص طلبات السادة المتقدمين لشغل وظائف المعيدين المعلن عنها من خريجى الكليه دفعه  2116/2115وترشيح السيد/
عبد المحسن كامل دسوقى الدهمة لشغل وظيفة معيد بالقسم .
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-

بشأن تجديد اعارة ا1د /محمد العزب بحيرى للعمل بالمملكة العربية السعودية للعام العاشر اعتباراً من  2111/4/1ولمدة عام .
قسه تدريب املنازالت والرياضات الفردية

قسه تدريب التنرينات واجلنباز

-

بخصوص الطلب المقدم من ا1م1د /محمد عبد الحميد زايد لتجديد اعارة بجامعه الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية لمدة عام آخر وذلك
عن العام الجامعى .2118/2111

-

بشأن الطلب المقدم من م.م /محمد عبد الفتاح مغازى البياع لتعيينه بوظيفة مدرس بالقسم .

-

بشأن ترشيح السيد /احمد عبد الشافى محمد حسن – لشغل وظيفه معيد بالقسم

قسم اصول التربية الرياضية
-

بخصوص الطلب المقدم من م1د /منصور عبد الحميد اسماعيل عطا هللا للموافقة على االجازة للسفر لمنحه " " Ernst mash grant
لجامعه فيينا بدولة النمسا وفقا ً لخطاب المهمة العلمية وذلك خالل الفترة من  2111/11/1وحتى  2118/6/31على ان يكون السفر بتاريخ
. 2111/4/24

-

قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية
-

بخصوص الطلب المقدم من م1د /عزمى فيصل  -كمرافق زوجه اعتبارا من  2111/1/11الى 1 2118/6/31

قسه اإلدارة الرياضية والرتويح

-

بخصوص الطلب المقدم من م1د /أمانى متولى البطراوى كمرافق للزوج المعار للعمل كأستاذ مساعد بكلية التربية بجامعه الملك فيصل
بالمملكة العربية لسعودية وذلك للعام الجامعى .2118/2111

-

تم ترشيح السيد /محمد محمود محمد احمد الفار – لشغل وظيفه معيد بالقسم

تاسعا  -:األقساو العلنية


قسه تدريب الرياضات املائية -:
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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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