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  جامعة اإلسكهدرية 

 كلية الرتبية الرياضية ـ أبو قري

   

  

 13/9/2012 ( بتاريخ 3جملص الكلية رقم ) 

 

 

 اليوم  :

 

 الجالثاء

 

 التاريخ :

 

13/9/2017  

 قاعة إجتناعات جملظ الكلية املكاى : الطاعة العاغسة صباًحا الزماى :

 

 

 والطالبوكيل الكلية لػئوٌ التعليه قائه بأعنال عنيد الكلية و أ.د/ أمحد ضعد الديً حمنود عنس  .1

 وكيل الكلية لػئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة أ.د/  حطني على عبد الطالو  .2

 وكيل الكلية لػئوٌ الدزاضات العليا والبحوث أ.د/ حمند عبد احلنيد بالل  .3

 زئيظ قطه تدزيب األلعاب السياضية أ.د/ غعباٌ إبساٍيه حمند  .4

 املياشالت والسياضات الفسديةزئيظ قطه تدزيب  أ.د/ أمحد حمنود حمند إبساٍيه  .5

 زئيظ قطه تدزيب التنسييات واجلنباش  أ.د/ حييى شكسيا احلسيسى  .6

 زئيظ قطه العلوو احليوية والصحية السياضيةقائه بأعنال  أ.د/ وائل إبساٍيه عنس  .7

 زئيظ قطه السياضة املدزضية أ.د/ ٍبة عبد العظيه إمبابى  .8

 تدزيب السياضات املائيةزئيظ قطه  أ.و.د/ حمند حطً حمند   .9

 زئيظ قطه تدزيب مطابكات امليداٌ واملضناز  أ.و.د/ زأفت عبد امليصف على  .10

 زئيظ قطه اإلدازة السياضية والرتويح د/ زأفت ضعيد ٍيداوىو.أ.  .11

 زئيظ قطه أصول الرتبية السياضية أ.و.د/ وليد ضليناٌ  إمساعيل  .12

 أصول الرتبية السياضيةقطه اضتاذ مً  د/ ضوضً حمند عبد امليعه0ا  .13

 قطه العلوو احليوية والصحية السياضيةأضتاذ مً  أ.د/ عبد امليعه بديس الكصري  .14

 تدزيب مطابكات امليداٌ واملضنازأضتاذ مً قطه  أ.د/ عبد احلليه حمند عبد احلليه  .15

 قطه أصول الرتبية السياضيةاضتاذ مً  أ.د/ حمند صربى عنس  .16

 قطه تدزيب التنسييات واجلنباشأضتاذ مً  أ.د/ أمحد فؤاد الػاذىل  .17

 أضتاذ مً قطه اإلدازة السياضية والرتويح د/حمند عبد العصيص ضالمة0ا  .18

 قطه العلوو احليوية والصحية السياضيةأضتاذ مً  د/ جيات حمند دزويؼ0ا  .19

 قطه تدزيب املياشالت والسياضات الفسدية أضتاذ مً د/ عبد السمحً عبد العظيه ضيف0ا  .20

 أضتاذ مً قطه السياضة املدزضية أ.د/ حمطً حمند زدويؼ محص  .21

 قطه أصول الرتبية السياضيةاضتاذ مً  أ.د/ أمينة إبساٍيه العحنى  .22

 قطه تدزيب األلعاب السياضية أضتاذ مً  أ.د/ مسعى حطني مسعى ىصس  .23

 تدزيب السياضات املائيةأضتاذ مً قطه   أ.د/عادل حطيني محودة الينوزى  .24

 تدزيب مطابكات امليداٌ واملضنازأضتاذ مً قطه  حمند على عبد اجمليد املكطفأ.د/   .25

 عً األضاترة املطاعديً   إضالو حمند حمنود ضاملأ.و.د/   .26

 عً املدزضني و.د/مجال عبد الياصس يوىظ  .27

 وحدة ضناٌ اجلودة و.د/ أمحد حمند عبد امليعه عالو  .28

 

 
 

 قطه تدزيب التنسييات واجلنباشأضتاذ مً  د/ حمنود حمند عباع غحاتة0ا  .29
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 بإفتتاح ـ الكلية الكائه بأعنال عنيد ـ أمحد ضعد الديً حمنود عنس /  الدكتوز األضتاذ بطه اهلل السمحً السحيه ،  قاو

ثه طلب ضيادتُ مً أعضاء اجمللظ الوقوف دقيكة حداد على أزواح  جبنيع أعضاء اجمللظ والرتحيب بالتحية اجمللظ

   . غَداء العسيؼ

 29/8/2017 بتازيخ(  2واجللطة الطازئة زقه ) 8/8/2017 بتازيخ(  1)  زقه الطابل الكلية جملظ على التصديل 

 .ة 

 -:د/ عنيد الكلية و املوضوعات اخلاصة باجلامعى و الكلية 0موضوعات يعرضوا ا -ثالجا :

 

خطاب المدير التنفيذى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وقاعات المؤتمرات بخصوص موافقة مجلس الجامعة بتاريخ  -1
 بالجنيه .  سسداد مصروفات الدورات بالدوالر بنفس رقم المسدد 22/7/2217

 

اء هيئة التدريس والقيادات وقاعات المؤتمرات بشأن تعديل رسوم االلتحاق بالبرامج التدريبية بخصوص مذكرة مدير مركز تنمية قدرات أعض -2
 المختلفة التى يعقدها المركز وكذلك تعديل أجور المدربين . 

 

 

 جلنى شئون الدارسات العليا والبحوث.-رابعا:

 الموضوع األول : التصديق على إجتماع اللجنة السابقة 

 

 لموضوع الثانى  :إعتمادات المناقشاتا

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

 تدريب االلعاب الرياضية  محمد على حسن الشيخ  1

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية  تامر محمد طه محمد  2

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية محمد سعيد شمندى سالمة   3

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية شيماء محمد عباس 4

 االدارة الرياضية والترويح  رافت  محمد كرات  5

 الرياضة المدرسية محمود على عبد العزيز مرعى 6

 االدارة الرياضية والترويح  الشاعرمحمود سعد حسنى  7
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 بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم: مناقشات رسائل الدكتوراه اعتماد : ثانيا

 تدريب االلعاب الرياضية  بدر ناصر حسين غلوم  1

 تدريب المنازالت والرياضات الفردية  ابرار حسين كارون  2

 المدرسيةالرياضة  هشام محمد سعيد  3

 

 :الثالث الموضوع

 لرسيالةعلي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم  العلوم الحيوية والصححية الرياضحية بشأن موافقة مجلس قسم        

بتحححاري   الماجسحححتير بمرحلييية  ةالمقييييد –سحححميرة السحححعيد عحححو  شحححامية   / ةمييين الباح ييي المقدميييةالماجسحححتير 

 14/6/2216تاري  التسجيل ، 44/41/2142

 اصابات الرياضة والتأهيل( وموضوعها:تخصص )

 دراسة بع  متطلبات التميز المورفولوجية  والصحية لدى العبات البالية" " 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

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

 جامعة االسكندرية)مشرفا( –التربية الرياضية للبنين 

تربية القوام بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية استاذ  .د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى   ا

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

 بالقاهرة)مناقشا( –بالمعهد العالى للباليه باكاديمية الفنون استاذ      طارق محمد محمود الطلى ا.د/

   

 :لرابعالموضوع ا

 علي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة العلوم الحيوية والصححية الرياضحية بشأن موافقة مجلس قسم        

بتحححاري   الماجسحححتير بمرحلييية  ةالمقييييد –  هحححانم محمحححود علحححى ابحححو  نحححيم / ةالباح يييالمقدمييية مييين الماجسحححتير 

 44/41/2144تاري  التسجيل   ،42/3/2143

 تخصص )التربية الصحية والصحة الرياضية( وموضوعها:

 على معدل الدهون للسيدات  3برنامج بدنى هوائى مع تناول أوميجا " تأثير 

 " زائدى الوزن

 المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل لجنة 
جامعة  –االقتصاد المنزلى بقسم االقتصاد المنزلى بكلية الزراعة استاذ    محمود محمد هويدى ا.د/

 )مناقشا( الفيوم

بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية  فسيولوجيا الرياضةاستاذ   يوسف دهب على ا.د/

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –التربية الرياضية للبنين 

استاذ الصحة الرياضية بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية  ا.د/عالء الدين محمد عليوة 
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 جامعة االسكندرية )مشرفا( –التربية الرياضية للبنين 

مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية استاذ  ان السيد حمادا.م.د/السيد سليم

 )مشرفا(جامعة االسكندرية   –الرياضية 

   

 :الخامس الموضوع

 لرسالةعل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم  العلوم الحيوية والصحية الرياضية بشأن موافقة مجلس قسم        

بتاري   الماجستير المقيد بمرحلة  –احمد محمود مصطفى محمد   من الباحث / المقدمةالماجستير 

 11/12/2215تاري  التسجيل ، 44/2/2144

 اصابات الرياضة والتأهيل( وموضوعها:تخصص )

 تأثير برنامج تأهيلى لتحسين الكفاءة الوظيفية لحاالت انحراف العمود الفقرى " 

 سنة"  42 – 9الجانبى الغير معلوم السبب لالطفال من 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

تربية القوام بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية استاذ  .د/صفاء صفاء الدين الخربوطلى   ا

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية استاذ  .د/عبد الباسط صديق عبد الجواد   ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

بقسم طب االطفال واالمرا   –طب االطفال واالمرا  العصبية استاذ  طارق السيد اسماعيل عمر ا.د/

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –كلية الطب  –العصبية لالطفال 

استاذ مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية  ا.م.د/ زكريا احمد السيد متولى 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

   

 :السادس  الموضوع

 لرسيالةعلي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم  العلوم الحيوية والصححية الرياضحية بشأن موافقة مجلس قسم        

، 44/41/2145بتحاري   الماجسحتير المقيد بمرحلة  –صفا ايسر محمد حسن   / ةمن الباح  المقدمةالماجستير 

 11/12/2216تاري  التسجيل 

 اصابات الرياضة والتأهيل( وموضوعها:تخصص )

 تقييم معدالت التعر  لالصابة واسبابها بين العبى المستويات المختلفة المسجلين " 

 باالتحاد العراقى المركزى للسباحة" 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 
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تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية استاذ  .د/محمد فتحى الكردانى    ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية استاذ  .د/حسن محمد النواصرة ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

جامعة  –بالهرم  –تدريب السباحة بكلية التربية الرياضية للبنين استاذ  صالح مصطفى منسى  ا.د/

 حلوان )مناقشا(

االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية استاذ  .د/احمد عبد الفتاح عمران  ا

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

   

 سابع:الموضوع ال

 الحدكتوراه عل  تشكيل لجنة المناقشة والحكيم لرسيالة االدارة الرياضية والترويح بشأن موافقة مجلس قسم        

 ،44/41/2144بتحاري   اليدكتورا المقييد بمرحلية  – وليحد عبحد العزيحز مصحطفى رفحاعى المقدمة مين الباحيث /

 42/4/2146تاري  التسجيل 

 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 " معايير إدارية لتحقيق الميزة التنافسية باالندية الرياضية" 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسححتاذ االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية بكليححة التربيححة الرياضححية  الرحمن درويش ا.د/ كمال الدين عبد

 جامعة حلوان)مناقشا( –بكلية التربية الرياضية بالهرم 

اسححتاذ  االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة     

 عة االسكندرية )مناقشا(جام –الرياضية للبنين 

اسححتاذ  االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

قسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة ورئححيس  مسححاعداسححتاذ    ا.م.د/ رافت سعيد هنداوى  

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –اضية للبنين الري

   

 ثامن:الموضوع ال

 الماجستير عل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة االدارة الرياضية والترويح بشأن موافقة مجلس قسم        

 ،44/41/2142بتاري   الماجستيرالمقيد بمرحلة  – ايمان احمد عبد الغفار احمد عو  / ةالمقدمة من الباح 

 6/44/2146تاري  التسجيل 

 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 " خطة لتفعيل العمل التطوعى وانعكاستها على التنمية المستدامة بمراكز الشباب" 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
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اسححتاذ  االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة     

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

اسححتاذ  االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

قسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة ورئححيس اسححتاذ  االدارة الرياضححية   يحيى فكرى محروس ا.د/

 (مناقشا) طنطاجامعة  –التربية الرياضية 

بقسحم االدارة الرياضحية والتحرويح بكليحة التربيحة الرياضحية  مسحاعداستاذ    ا.م.د/ بركات فرج محمد 

 امعة االسكندرية )مشرفا(ج –للبنين 

   

 التاسع:الموضوع 

 الماجستير عل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة االدارة الرياضية والترويح بشأن موافقة مجلس قسم        

تاري  التسجيل  ،44/7/2145بتاري   الماجستيرالمقيد بمرحلة  – بسنت على محمود بدر المقدمة من الباحث /

44/41/2146 

 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 

 "دراسة مقارنة بين االساليب الترويجية لالنشطة التسويقية الرياضية" 

 السادة : ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من
اسححتاذ  االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

كليحة التربيحة الرياضحية بقسحم االدارة الرياضحية ب استاذ  االدارة الرياضحية   احمد السيد محمود متولى  ا.د/

 (مناقشا) حلوانجامعة  –بالهرم للبنين 

بقسحم االدارة الرياضحية والتحرويح بكليحة التربيحة الرياضحية  مسحاعداستاذ    ا.م.د/ امين محمود جعفر 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

بقسحم االدارة الرياضحية والتحرويح بكليحة التربيحة الرياضحية  مسحاعداستاذ    ا.م.د/ بركات فرج محمد 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

   

 

 العاشر:الموضوع 

 الماجستير عل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة االدارة الرياضية والترويح بشأن موافقة مجلس قسم        

تحاري   ،44/41/2144بتحاري   الماجسيتيربمرحلية  ةالمقييد – ايمان محمد يوسف منيسى المقدمة من الباحث /

 42/4/2146التسجيل 

 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 " بطاقة قياس االداء المتوازن كمدخل لتطوير االداء االدارى بمراكز الشباب"

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

التربيححة اسححتاذ  االدارة الرياضححية بقسححم االدارة الرياضححية والتححرويح بكليححة   محمد عبد العزيز سالمة ا.د/

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 
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كليحة التربيحة والتحرويح بقسحم االدارة الرياضحية ب استاذ  االدارة الرياضية   مها محمد حسن الصغير  ا.د/

 (مناقشا) االسكندريةجامعة  –للبنات الرياضية 

الرياضححية والتححرويح بكليححة التربيححة قسححم االدارة ورئححيس  مسححاعداسححتاذ    ا.م.د/ رافت سعيد هنداوى 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

بقسحم االدارة الرياضحية والتحرويح بكليحة التربيحة الرياضحية  مسحاعداستاذ    ا.م.د/ بركات فرج محمد 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

   

 :الحادى عشر الموضوع

الدكتورا   لرسالةعل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم  تدريب االلعاب الرياضية بشأن موافقة مجلس قسم        

تاري  التسجيل ، 43/3/2142بتاري  الدكتورا  المقيد بمرحلة  – محمد سمير سويدان من الباحث / المقدمة

42/5/2145 

 تدريب كرة السلة( وموضوعها:تخصص )

 تأثير برنامج تدريبى على تحسين بع  االداءات الخططية الهجومية الفردية " 
 لالعبى االرتكاز الناشئين فى كرة السلة"

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 
بكليححة التربيححة تححدريب كححرة السححلة بقسححم تححدريب االلعححاب الرياضححية  اسححتاذ   محمد عبد الرحيم اسماعيل      ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

بكليححة تححدريب كححرة السححلة  ورئححيس قسححم تححدريب االلعححاب الرياضححية  اسححتاذ  ا.د/شعبان ابراهيم محمد 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –التربية الرياضية للبنين 

جامعحة  –التدريب الرياضى ورئحيس قسحم التحدريب وعلحوم الحركحة  استاذ  ا.د/مجدى حسنى ابو فريخة

 طنطا )مناقشا(

بكليحة التربيححة تحدريب كححرة السحلة  بقسححم تحدريب االلعحاب الرياضححية  اسحتاذ  ا.د/اسعد على احمد الكيكى 

 )مشرفا(جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

   
 

 

 :الثانى عشر  الموضوع

الماجستير  لرسالةعل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم  تدريب االلعاب الرياضية بشأن موافقة مجلس قسم        

تاري  ، 8/41/2143بتاري  الماجستير المقيد بمرحلة  – شريف محمود السيد سعد من الباحث / المقدمة

 48/4/2145التسجيل 

 تدريب اليد( وموضوعها:تخصص )

 التحليل الكهربى للعضالت العاملة كمؤشر لوضع تدريبات مشابهة الداء التحركات" 

 الدفاعية الفريقية فى كرة اليد"

 المناقشة والحكم من السادة :لجنة ويقترح تشكيل 

بكليححة التربيححة الميكانيكححا الحيويححة بقسححم اصححول التربيححة الرياضححية   اسححتاذ   اميمة ابراهيم العجمى صالح       ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

تدريب كرة اليد ورئيس قسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية  استاذ  ا.د/نادية محمد الصاوى  
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 جامعة الزقازيق )مناقشا( – الرياضية للبنات

الميكانيكا الحيويحة بقسحم التحدريب الرياضحى وعلحوم الحركحة  بكليحة  استاذ  ا.د/سوزان صالح الدين طنطاوى 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( – التربية الرياضية للبنات

بكليححة التربيححة الرياضححية مسححاعد  بقسححم تححدريب االلعححاب الرياضححية  اسححتاذ  .م.د/محمد اشرف محمد كامل  ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

   

 : لثالث عشرالموضوع ا

 لماجسيتيرا علي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة تدريب االلعاب الرياضية بشأن موافقة مجلس قسم        

، تاري  التسحجيل 46/2/2141بتاري   الماجستيرالمقيد بمرحلة  – احمد محمد محمد نور المقدمة من الباحث /

44/7/2145 

 وموضوعها:( ة القدم تخصص )تدريب كر

 "سنوات 41برنامج تدريبى لتنمية بع  األداءات المهارية المركبة لبراعم كرة القدم تحت " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسححتاذ  تححدريب كححرة القححدم  بقسححم تححدريب االلعححاب الرياضححية بكليححة التربيححة  ا.د/حسن السيد ابو عبده      

 عة االسكندرية )مشرفا(جام –الرياضية للبنين 

اسححتاذ  تححدريب كححرة القححدم  بقسححم تححدريب االلعححاب الرياضححية بكليححة التربيححة  ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

اسححتاذ  تححدريب كححرة القححدم  بقسححم تححدريب االلعححاب الرياضححية بكليححة التربيححة  ا.د/هشام محمد احمد حمدون

 (ناقشاجامعة االسكندرية )م –الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضحات الجماعيحة بكليحة التربيحة  ا.م.د/حسن ابراهيم على 

 جامعة الزقازيق)مناقشا( –الرياضية للبنين 

   

 

 : الرابع عشرالموضوع 

 علي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة مسابقات الميدان والمضحمارتدريب  بشأن موافقة مجلس قسم        

، 43/3/2142بتححاري   الييدكتورا المقيييد بمرحليية  – خيححرى علححى موسحى احمححد المقدميية ميين الباحييث / اليدكتورا 

 43/8/2143تاري  التسجيل 

 ( وموضوعها:العاب القوى تخصص )تدريب 

 تاثير برنامج مقترح باستخدام تدريبات البليومترية فى الوسط المائى على بع  " 

 وى الرقمى لمتسابقى رمى القرص متغيرات االداء البدنى والمهارى والمست
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 "(  f46 – f44- f42المعاقين فئات )

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

 مسحابقات الميحدان والمضحماربقسم تحدريب  العاب القوىاستاذ  تدريب        على حسين القصعى ا.د/

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 مسابقات الميدان والمضماربقسم تدريب   العاب القوى استاذ  تدريب        سمير عباس عمر ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –بكلية التربية الرياضية للبنين 

بكليحة  التربية الرياضية ورئحيس قسحم التربيحة الرياضحية المعدلحةاستاذ  ا.د/اشرف عيد مرعى 

 جامعة حلوان)مشرفا( التربية الرياضية للهرم 

 كلية التربية الرياضية  –استاذ فسيولوجيا بقسم العلوم الصحية  ابو شادى سمير محمد محى الدين ا.د/ 

 جامعة اسيوط )مناقشا(

   

 : الخامس عشرالموضوع 

 علي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة مسابقات الميدان والمضحمارتدريب  بشأن موافقة مجلس قسم        

بتحححاري   الماجسيييتيرالمقييييد بمرحلييية  – محمحححود عحححدالن عبحححد ربحححه يحححونس المقدمييية مييين الباحيييث / لماجسيييتيرا

 9/2/2146، تاري  التسجيل 44/41/2144

 ( وموضوعها:العاب القوى تخصص )تدريب 

 "متر حواجز  411تنمية التوازن العضلى على بع  متغيرات االداء البدنى والمهارى لمتسابقى " تأثير 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

بكلية  مسابقات الميدان والمضماربقسم تدريب  العاب القوىاستاذ  تدريب        عبد الحليم محمد عبد الحليم ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –التربية الرياضية للبنين 

 مسحابقات الميحدان والمضحماربقسحم تحدريب   العحاب القحوى استاذ  تحدريب        احمد فكرى محمد سليمان ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –بكلية التربية الرياضية للبنين 

مسححابقات الميححدان والمضححمار بقسححم منححاهج وطححرق تححدريس بكليححة  اسححتاذ نادية على السنوسىا.د/

 (ناقشا)مجامعة االسكندرية  التربية الرياضية للبنات 

اسححتاذ تححدريب العححاب القححوى بقسححم تححدريب مسححابقات الميححدان والمضححمار  ا.د/ احمد سعد الدين محمود عمر 

ووكيل الكلية لشئون التعلحيم والطحالب والقحائم باعمحال عميحد كليحة التربيحة 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

   

 

 : السادس عشرالموضوع 



 
12 

 

 علي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة مسابقات الميدان والمضحمارتدريب  بشأن موافقة مجلس قسم        

، تحاري  44/41/2142بتحاري   الماجسيتيرالمقيد بمرحلة  –فهد محمد ابراهيم  المقدمة من الباحث / لماجستيرا

 44/6/2145التسجيل 

 ( وموضوعها:العاب القوى تخصص )تدريب 

 برنامج تدريبى الختراق الضاحية وفقا للظروف البيئية فى اسوان وأثره " 

 "سنة  21على بع  متغيرات االداء للناشئين تحت 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسححتاذ تححدريب العححاب القححوى بقسححم تححدريب مسححابقات الميححدان والمضححمار  ا.د/ احمد سعد الدين محمود عمر 

ووكيل الكلية لشئون التعلحيم والطحالب والقحائم باعمحال عميحد كليحة التربيحة 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

بكليححة  مسححابقات الميححدان والمضححمارقسححم تححدريب مسححاعد ورئححيس اسححتاذ         م.د/ رافت عبد المنصف على  ا.

 (ناقشاجامعة االسكندرية )م –التربية الرياضية للبنين 

اسححتاذ مسححاعد بقسححم تححدريب مسححابقات الميححدان والمضححمار بكليححة التربيححة  ا.م.د/ايناس ابو العال محمد زكى 

 جامعة حلوان )مناقشا( –الرياضية للبنات بالجزيرة 

   

 : السابع عشرالموضوع 

 علي  تشيكيل لجنية المناقشية والحكيم لرسيالة مسابقات الميدان والمضحمارتدريب  بشأن موافقة مجلس قسم        

، تحاري  43/9/2144بتحاري   الماجسيتيرالمقيد بمرحلة  –محمد رشاد مرسى   المقدمة من الباحث / لماجستيرا

 44/6/2145التسجيل 

 ( وموضوعها:العاب القوى تخصص )تدريب 

 تأثير برنامج تدريبى مقترح وفقا الستراتيجية عدو السباق على اقتصادية " 

 "م عدو  411المجهود واالنجاز الرقمى لمتسابقى 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

بكلية  مسابقات الميدان والمضماربقسم تدريب  العاب القوىاستاذ  تدريب        عبد الحليم محمد عبد الحليم ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –التربية الرياضية للبنين 

 –ان والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنات استاذ تدريب مسابقات الميد ا.د/ بياتريس روفائيل قالدة 

 جامعة االسكندرية )مناقشا(

 مسحابقات الميحدان والمضحماربقسحم تحدريب   العحاب القحوى استاذ  تحدريب        احمد فكرى محمد سليمان ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 مسحابقات الميحدان والمضحماربقسحم تحدريب   العحاب القحوى استاذ  تحدريب        احمد السيد لطفى  ا.د/

 (ناقشاجامعة االسكندرية )م –بكلية التربية الرياضية للبنين 
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 :الثامن عشر الموضوع

 تشييكيل لجنيية المناقشيية والحكييم لرسييالة إعييادة عليي  تححدريب االلعححاب الرياضححية مجلييس قسييمبشييأن موافقيية         

 8/41/2143الماجسححتير بتححاري  المقيييدة بمرحليية   -منيححرة احمححد حسححين علححىالمقدميية ميين الباح يية / الماجسححتير

 43/4/2145تاري  التسجيل 

 تخصص )تدريب الكرة الطائرة( وموضوعها:

 للكرة الطائرة كمؤشر النتقاء العبى المرحلة االبتدائية لدولة الكويت " " دراسة القدرات التوافقية

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

استاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم تدريب االلعحاب الرياضحية   ا.د/ نادر عبد السالم العوامرى 

جامعحححة االسححححكندرية  –بكليحححة التربيححححة الرياضحححية للبنححححين 

 )مشرفا(

استاذ تدريب الكرة الطحائرة المتفحرب بقسحم تحدريب االلعحاب  ا.د/عبد المحسن محمد جمال

جامعححححة  –الرياضححححية  بكليححححة التربيححححة الرياضححححية للبنححححين 

 االسكندرية)مناقشا(

استاذ مساعد بقسم االلعاب الجماعيحة ورياضحات المضحرب  هاشم ا.م.د/ايناس محمد عبد المنعم

 جامعة طنطا )مناقشا( –الرياضية بكلية التربية 

 . وذلك نظرا لحدوث حالة وفاه السرة احد اعضاء لجنة المناقشة والحكم                                 

  

 التاسع عشر:  الموضوع

/اشرف محمد الخاصـة بالدارسالدكتورا  على تسجيل خطة بحث تدريب االلعاب الرياضية  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(22-15-9كود المحور) تدريب الكرة الطائرة(تخصص) الدكتورا المقيد بمرحلة  –سليمان خالف  

 التدريبى على مستوى القدرات البدنية الخاصة  S.A.Q" تأثير استخدام اسلوب 

 والمؤشرات البيوميكانيكية لبع  المهارات متشابهة االداء لدى العبى الكرة الطائرة "

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 

تدريب الكرة الطائرة بقسم تدريب االلعاب استاذ  ا.د/ زكى محمد حسن  

بكلية التربية الرياضية الرياضية والترويح  

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

استاذ الميكانيكا الحيوية بقسم اصول التربية  ا.د/ اميمة ابراهيم العجمى 

 –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية 

استاذ مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية  ا.م.د/محمود محمد محمد الطيب 

جامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين 
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 االسكندرية 

 العشرين:  الموضوع

الخاصـة الدكتورا  على تسجيل خطة بحث الميدان والمضمارتدريب مسابقات  بشأن موافقة مجلس قسم     

-15-9كود المحور) تدريب العاب القوى(تخصص) الدكتورا المقيد بمرحلة  –/محمد السيد احمد شعبانبالدارس

 وموضوعها:(22

 " تأثير استخدام التدريبات الخاصة وفقا لنسب مساهمة العضالت على بع  مؤشرات

 لقذف القرص "االداء المهارى والبدنى 

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 

العييياب القيييوى بقسيييم تيييدريب مسيييابقات اسيييتاذ  ا.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم   

بكلية التربية الرياضية للبنين الميدان والمضمار 

 جامعة االسكندرية  –

العييياب القيييوى بقسيييم تيييدريب مسيييابقات اسيييتاذ  سليمانا.د/احمد فكرى محمد 

بكلية التربية الرياضية للبنين الميدان والمضمار 

 جامعة االسكندرية  –

اسيييتاذ مسييياعد ورئييييس قسيييم تيييدريب مسيييابقات  ا.م.د/رافت عبد المنصف على 

الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية  –

ميييدرس بقسيييم اصيييول التربيييية الرياضيييية بكليييية  احمد عبد الفتاح زايدم.د/ محمد  

 جامعة االسكندرية -التربية الرياضية للبنين

 

 العشرين : الحادى و الموضوع

احمد  /الخاصـة بالدارسالدكتورا  على تسجيل خطة بحث االدارة الرياضية والترويح  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(22-15-4كود المحور) االدارة الرياضية(تخصص) الدكتورا المقيد بمرحلة  –مصطفى عبد العظيم فهمى 

 " نظام الكترونى الدارة االنشطة الرياضية المدرسية بوزارة التربية والتعليم المصرية "

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 

االدارة الرياضييية بقسييم االدارة الرياضييية اسييتاذ  ا.د/ سمير عبد الحميد على  

 –بكليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين والتيييرويح  

 جامعة االسكندرية 

اسييتاذ مسيياعد بقسييم الرياضييات وعلييوم الحاسييب  ا.م.د/ ياسر فؤاد محمود 

 جامعة االسكندرية  –االلى بكلية العلوم 

مسيياعد بقسييم االدارة الرياضييية والتييرويح  اسييتاذ  ا.م.د/بركات فرج محمد        

جامعييييية  –بكليييييية التربيييييية الرياضيييييية للبنيييييين 



 
13 

 

 االسكندرية

 الثانى والعشرين :  الموضوع

محمد  /الخاصـة بالدارسالماجستير على تسجيل خطة بحث االدارة الرياضية والترويح  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(22-15-4كود المحور) االدارة الرياضية(تخصص) الماجستيرالمقيد بمرحلة  –جاسم محمد النجدى 

 الساسية فى دولة الكويت"" تطبيق الكترونى الدارة التربية البدنية للمراحل التعليمية ا

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 

مسييييياعد ورئييييييس قسيييييم االدارة الرياضيييييية اسيييييتاذ  ا.م.د/رافت سعيد هنداوى         

جامعية  –بكلية التربيية الرياضيية للبنيين والترويح  

 االسكندرية

مسييياعد بقسيييم االدارة الرياضيييية والتيييرويح  اسيييتاذ  جعفرا.م.د/ امين محمود 

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

مدرس بقسم الرياضات وعلوم الحاسب االلى بكليية  م.د/اشرف سعيد احمد 

 جامعة االسكندرية –العلوم 

 الثالث والعشرين :  الموضوع

الخاصـة الماجستير على تسجيل خطة بحث تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بشأن موافقة مجلس قسم     

-15-9كود المحور) تدريب كاراتيه(تخصص) الماجستيرالمقيد بمرحلة  –/مهند مصطفى اسماعيل بالدارس

 وموضوعها:(22

 للعضالت العاملة فى االداء لبع  االساليب المهارية" االسهام النسبى 

 االكثر استخداما للجمل الحركية بمدرسة الشوتوكان "

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 

التيييدريب الرياضيييى لرياضييية الكاراتييييه اسيييتاذ  ا.د/ احمد محمود محمد ابراهيم    

ورئييييس قسيييم تيييدريب المنيييازالت والرياضيييات 

جامعية  –بكلية التربية الرياضيية للبنيين الفردية 

 االسكندرية 

بكليييية ميييدرس بقسيييم اصيييول التربيييية الرياضيييية  م.د/محمد احمد عبد الفتاح زايد

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

ميييدرس بقسيييم تيييدريب المنيييازالت والرياضيييات  م.د/محمد محمود محمد سليمان 

جامعية  –الفردية بكلية التربية الرياضيية للبنيين 
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 االسكندرية 

 الرابع والعشرين :  الموضوع

الخاصـة الماجستير على تسجيل خطة بحث تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بشأن موافقة مجلس قسم     

-15-9كود المحور) تدريب كاراتيه(تخصص) الماجستيرالمقيد بمرحلة  –/محمد محمود رزق عرفة بالدارس

 وموضوعها:(22

 " تأثير وحدات تدريبات االرتكاز التكتيكى الموجهة وفقا لنوعى 

 االيقاع الحيوى اليومى على بع  مكونات النشاط الهجومى لالعبى الكوميته "

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 

استاذ فسيولوجيا الرياضية بقسيم العليوم الحيويية  ا.د/ يوسف دهب على 

والصيييحية الرياضيييية بكليييية التربيييية الرياضيييية 

 جامعة االسكندرية –للبنين 

التيييدريب الرياضيييى لرياضييية الكاراتييييه اسيييتاذ  ا.د/ احمد محمود محمد ابراهيم    

ورئييييس قسيييم تيييدريب المنيييازالت والرياضيييات 

جامعية  –بكلية التربية الرياضيية للبنيين الفردية 

 االسكندرية 

اسييييييتاذ مسيييييياعد بقسييييييم تييييييدريب المنييييييازالت  ا.م.د/ روت سعيد عبد الحكيم  

والرياضيييات الفرديييية بكليييية التربيييية الرياضيييية 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

 الخامس والعشرين : الموضوع

 بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتورا  الخاص بالدارسين:     

 نعيمة سالم سعيد ابو دية  -1
 جيهان احمد حسن  -2
 هبة احمد بسطاوى -3
 ايمن احمد السيد زعير -4

 

 السادس والعشرين : الموضوع

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتورا  الخاص تدريب المنازالت والرياضات الفردية   بشأن موافقة مجلس قسم

  جودوتدريب تخصص  –محمد صفر الدمخىبالدارس /
 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :  
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المصارعة بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  استاذ ا.د/محمد رضا حافظ الروبى 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

التدريب الرياضى لرياضة الكاراتيه ورئيس قسم تدريب  استاذ  احمد محمود محمد ابراهيم ا.د/

بكلية التربية الرياضية للبنين المنازالت والرياضات الفردية 

 جامعة االسكندرية –

بكلية تدريب المنازالت والرياضات الفردية  مساعد بقسم استاذ .م.د/وليد محسن نصرة ا

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

 : السابع والعشرين  الموضوع

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتورا  الخاص تدريب المنازالت والرياضات الفردية   بشأن موافقة مجلس قسم

 كاراتيهتدريب تخصص  –احمد صبحى احمد محمدبالدارس /
 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :  

المالكمة بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  استاذ ا.د/عبد الرحمن عبد العظيم سيف 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

المبارزة بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  استاذ ا.د/ حسين احمد السيد حجاج 

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

التدريب الرياضى لرياضة الكاراتيه ورئيس قسم تدريب  استاذ  احمد محمود محمد ابراهيم ا.د/

بكلية التربية الرياضية للبنين المنازالت والرياضات الفردية 

 جامعة االسكندرية –

 الثامن والعشرين  :  الموضوع

 2147دكتوراه( لفصل الصيف  -ماجستير –اعتماد نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثالث)دبلوم بشأن      

       والعشرين : الموضوع التاسع

 بشأن إعتماد قبول األعداد المتقدمة لاللتحاق بالدراسات العليا           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2147خريف لفصل ال( 31دكتوراه ) –( 63ماجستير) –( 45دبلوم ) 

       : الموضوع الثالثين
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المقيدة بالدراسات العليا مرحلة الماجستير قسم تدريب  -شطب قيد الدارسة/شيخة هالل هزاع بشأن            

 التمرينات والجمباز وذلك الستنفاذ مدة القيد وعدم الجدية بناء على تقارير السادة المشرفين 

       : ثين الموضوع الحادى والثال

دكتوراه(وذلك لفصل  –ماجستير  –تنظيم مواعيد المحاضرات بالدراسات العليا بمراحلها)دبلوم بشأن            

  2147الخريف 

 القــــرار :

 المواد االجبارية العامة االحد من كل اسبوع  -4
مححن كححل  المححواد االجباريححة التخصصححية واالختياريححة التخصصححية تححدريس يححومى السححبت واالثنححين -2

 اسبوع
فى حالة عدم ارتباط طالب مقرر المواد االجبارى تخصص واالختيارى تخصص بمحواد اجباريحة  -3

 عامة يجوز تدريسها يوم االحد بالتوافق بين الطالب واستاذ المقرر 
 

 

 

 شئون التعليه والطالب. -خامسا:

 بشـأٌ اختيار أييٍ انسـر . الموضـوع االول :

   

 1 6102/6102دور َوفًبر نهعاو انجايعي بشأٌ تحذيذ أيتحاَاث  :الثانى وع ـالموض

   

   6102/6102نوريوش نهعاو انجايعي بشأٌ تحذيذ ييعاد حفم انخريجيٍ نطهبت انبكا :الثالثوع ـالموض

   

   6102/6102 انذراسي نهفصم انذراسي األول نهعاو انجايعيبشأٌ أعتًاد انجذول  :الرابعوع ـالموض

    

بشأٌ انطهب انًقذو يٍ انطانب/ عًرو حاتى عبذانًطهب نقبونهّ بانكهيهت  وأعفا هّ يهٍ  :الخامس وع ـالموض

أختبار انقذراث و َصف انًصاريف حيث أَّ حاصم عهي انًركهس األول مًووريهت 

 1انوزاري  ورنك بُاءاً انقرار

    

بشههـأٌ األنتًههاش انًقههذو يههٍ انطانههب/ يحًههود يحًههذ يحًههذ عبههذانعسيس عهههي ألمههراء  الموضوع السادس :

ويرفه  بطاقهت انترحهيل نهكهيهت  6102أختبارا قهذراث حيهث أَهّ واَويهت عايهت قذيًهّ 

 1باقي نإلعادة 6102/6102طرفُا نهعاو انجايعي نقبول قيذِ بانكهيت 
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بشـأٌ األنتًاش انًقذو يٍ انطانب/ عبهذانرحًٍ راها سهعذ يحًهذ انصهواف ويرفه   الموضوع السابع :

بهاقي  6102/6102بطاقت انترحيل نهكهيهت نقبهول قيهذِ بانكهيهت طرفُها نهعهاو انجهايعي 

 1نإلعادة

    

 

 

 شئون خدمى اجملتنع وتننية البيئة. -سادسا :

 الترحيب باألعضاء الجدد هتونياً لسيادتهن التىفيق وهزيد هن الجهد والعطاء -: الوىضىع األول

-  

 م7102/7102خطة الوجتوع للعام الجاهعى  عرض -: الوىضىع الثانى

-  

  تقديم مقترحات جديدة للطالب والكلية فى مجال خدمة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة -: الموضوع ال الث

-  

 وحدة الضنان واجلودة . -سابعا:           

 "س الوريومقررات الخاصة بمرحلة البكبخصوص مخاطبة االقسام العلمية لمراجعة توصيف ال -

 12نموذج )  "  2218/  2217و مرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى  "الفصل الدراس  االول 

   " ( لتوصيف المقررات

 ( تقرير المقرر فى ضوء : 16موذج ) بخصوص مخاطبة االقسام العلمية لالستكمال ن -

 نتائج استطالع رأى الطالب و نسب النجاح لمقررات الفصل الدراس  االول *  

 * نتائج استطالع اراء الطالب لمقررات الفصل الدراس  االول 

 * نسب النجاح لمقررات الفصل الدراس  االول 
 

 

 شئون هيئة تدريس واألقساو العلنية. -ثامنا:

 

 قسه الرياضة املدرسية
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 مذكرة قسم الرياضة المدرسية بموافقة القسم على تعيين م.د/ محسن محمد محمد سلطح فى وظيفة استاذ مساعد بذات القسم والكلية  -

-  

 قسه تدريب االلعاب الرياضية

 

 .2217/2218رئيس مجلس القسم خالل العام الجامعى التفويضات الممنوحة للسيد األستاذ الدكتور/  -

-  

 ودية الطلب المقدم من م.د/ بالل مسعد محمد عامر بشأن طلب الموافقة على إعارته للعمل بالنادى األهلى الرياضى بجدة بالمملكة العربية السع -

 

 بشأن تجديد اجازته الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بدولة قطر  –د/ أيمن على أحمد الكيكى 2الطلب المقدم من م -

 

 . 2217/2218للعام الجامعى وتعيين أمين سر للمجلس لجديد ا األلعاب الرياضيةتدريب بشأن تشكيل مجلس قسم  -

 

للموافقة على عمل سيادته كمشرف عام على  قطاع  –بده بشأن الطلب المقدم من أ.د/ حسن السيد أبو ع -

 .2217/2218خالل العام الجامعى الناشئين لكرة القدم بنادى االتحاد السكندرى فى  ير أوقات العمل الرسمية 

 

للموافقة على عمل سيادته كرئيس لقطاع الناشئين  –بشأن الطلب المقدم من أ.م.د/ أسعد على أحمد الكيكى 

 لكرة السلة بنادى االتحاد السكندرى فى  ير أوقات العمل الرسمية

 

-  

-  

 

 

 

مذكرة قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بموافقة القسم على تعيين م.د/ أسامة إسماعيل الشاعر فى وظيفة استاذ مساعد بذات القسم  -

 والكلية 

 

 

 

 

 . 2217/2218للعام الجامعى وتعيين أمين سر للمجلس لجديد ا تدريب التمرينات والجمبازبشأن تشكيل مجلس قسم  -

 

جامعة  –فرع مطروح  –بشأن المذكرة المقدمة من القسم بالموافقة على نقل م.د/ أحمد رفعت ريه لنقله الى كلية التربية الرياضية بنين  -

 االسكندرية 

-  

 

 

 

 قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار

 قسه تدريب التنرينات واجلنباز

 قسه اصول الرتبية الرياضية
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استاذ مساعد بذات القسم والكليه  محمود إبراهيم أحمد مرعىد/ 2م بالموافقة على ترقية وتعيينبخصوص  مذكرة قسم أصول التربية الرياضية  -
 والجامعه .

-  

 . 2217/2218للعام الجامعى وتعيين أمين سر للمجلس لجديد ا بشأن تشكيل مجلس قسم أصول التربية الرياضية -

 

 بشأن موافقة مجلس قسم أصول التربية الرياضية على إنتداب م.د/أحمد محمد عبد المنعم عالم للعمل بمركز ضمان الجزدة بجامعة فاروس  -

-  

صول التربية الرياضية بالموافقة على سفر م.د/ عبد الرحمن إبراهيم عقل ألجازة خاصة للسفر بجامعة فينا بشأن المذكرة المقدمة من قسم أ -

التمام المدة المما لة على أن يعقبها اجازة للسفر لمهمة علمية لمدة ستة أشهر ضمن  27/2/2218وحتى  13/2/2218بالنمسا خالل الفترة من 

 فينا بالنمسا .   بجامعة 2215/2216خطة البع ات لعام 

 

 قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية

 

 . 2217/2218بشأن تشكيل مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية الجديد وتعيين أمين سر للمجلس للعام الجامعى  -

 

 

 

 

 قسه اإلدارة الرياضية والرتويح

 

الطلب المقدم من م.د/ محمد حلمى غزالن بشأن طلب الموافقة على إجازة لمرافقة الزوجة المعارة من بع ة االشراف المشترك بالواليات  -

 .  28/6/2218الى  1/12/2217المتحدة األمريكية وذلك الستكمال العام ال انى من 

-  

 مو نفص اليومالواحدة  والهصف  وقد إنتهى اإلجتماع فى متام الشاعة

 عميد الكليةقائم بأعمال   أمين سر المجلس
 

 
 

 أحمد سعد الدين محمود عمرأ.د/   أ.م.د/ رأفت السعيد هنداوى
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