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  جبيؼخ اإلعكُذسيخ 

 كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ـ أثى قيش
   

  
 41/44/7142 ( ثزبسيخ 5يجهظ انكهيخ سقى ) 

 

  41/44/7142 انزبسيخ : انثالثبء انيىو  :

 قبػخ إجزًبػبد يجهظ انكهيخ انًكبٌ : انغبػخ انؼبششح صجبًدب انضيبٌ :

 
 

 ػًيذ انكهيخ  أ.د/ أدًذ عؼذ انذيٍ يذًىد ػًش  .4

 نشئىٌ انذساعبد انؼهيب وانجذىسوكيم انكهيخ  أ.د/ يذًذ ػجذ انذًيذ ثالل  .7

 سئيظ قغى رذسيت األنؼبة انشيبضيخ أ.د/ شؼجبٌ إثشاهيى يذًذ  .3

 سئيظ قغى رذسيت انزًشيُبد وانجًجبص  أ.د/ يذيً صكشيب انذشيشي  .1

 سئيظ قغى انؼهىو انذيىيخ وانصذيخ انشيبضيخقبئى ثأػًبل  أ.د/ وائم إثشاهيى ػًش  .5

 سئيظ قغى انشيبضخ انًذسعيخ أ.د/ هجخ ػجذ انؼظيى إيجبثً  .6

 سئيظ قغى رذسيت انشيبضبد انًبئيخ أ.و.د/ يذًذ دغٍ يذًذ   .2

 سئيظ قغى رذسيت يغبثقبد انًيذاٌ وانًضًبس  أ.و.د/ سأفذ ػجذ انًُصف ػهً  .8

 سئيظ قغى أصىل انزشثيخ انشيبضيخ أ.و.د/ ونيذ عهيًبٌ  إعًبػيم  .9

 أصىل انزشثيخ انشيبضيخقغى اعزبر يٍ  د/ عىعٍ يذًذ ػجذ انًُؼى1ا  .41

 قغى رذسيت انزًشيُبد وانجًجبصأعزبر يٍ  د/ يذًىد يذًذ ػجبط شذبرخ1ا  .44

 قغى انؼهىو انذيىيخ وانصذيخ انشيبضيخأعزبر يٍ  أ.د/ ػجذ انًُؼى ثذيش انقصيش  .47

 رذسيت يغبثقبد انًيذاٌ وانًضًبسأعزبر يٍ قغى  أ.د/ ػجذ انذهيى يذًذ ػجذ انذهيى  .43

 قغى أصىل انزشثيخ انشيبضيخاعزبر يٍ  صجشي ػًشأ.د/ يذًذ   .41

 قغى رذسيت انزًشيُبد وانجًجبصأعزبر يٍ  أ.د/ أدًذ فؤاد انشبرنً  .45

 أعزبر يٍ قغى اإلداسح انشيبضيخ وانزشويخ د/يذًذ ػجذ انؼضيض عاليخ1ا  .46

 قغى انؼهىو انذيىيخ وانصذيخ انشيبضيخأعزبر يٍ  د/ جُبد يذًذ دسويش1ا  .42

 أعزبر يٍ قغى انشيبضخ انًذسعيخ يذًذ سدويش دًصأ.د/ يذغٍ   .48

 قغى أصىل انزشثيخ انشيبضيخاعزبر يٍ  أ.د/ أييًخ إثشاهيى انؼجًً  .49

 قغى رذسيت األنؼبة انشيبضيخ أعزبر يٍ  أ.د/ يشػً دغيٍ يشػً َصش  .71

 رذسيت انشيبضبد انًبئيخأعزبر يٍ قغى   أ.د/ػبدل دغُيٍ دًىدح انًُىسي  .74

 ػٍ األعبرزح انًغبػذيٍ   يذًذ يذًىد عبنىإعالو أ.و.د/   .77

 ػٍ انًذسعيٍ و.د/جًبل ػجذ انُبصش يىَظ  .73

 ودذح ضًبٌ انجىدح و.د/ أدًذ يذًذ ػجذ انًُؼى ػالو  .71

 اعتذر عن الجضور 

 قغى انؼهىو انذيىيخ وانصذيخ انشيبضيخأعزبر يٍ  د/ جُبد يذًذ دسويش1ا 4

 رذسيت انشيبضبد انًبئيخأعزبر يٍ قغى   أ.د/ػبدل دغُيٍ دًىدح انًُىسي 7

  
 

 قغى رذسيت انًُبصالد وانشيبضبد انفشديخ أعزبر يٍ  ػجذ انشدًٍ ػجذ انؼظيى عيفأ.د/  4

 سئيظ قغى اإلداسح انشيبضيخ وانزشويخ د/ سأفذ عؼيذ هُذاويو.أ. 7
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ثى  ثجًيغ أػضبء انًجهظ وانزشديت ثبنزذيخ انًجهظ ثئفززبح ـ انكهيخ ػًيذ ـ أدًذ عؼذ انذيٍ يذًىد ػًش /  انذكزىس األعزبر ثغى هللا انشدًٍ انشديى ،  قبو

 انًىنذ انُجىي انششيف .قذو نهى انزهُئخ ثًُبعجخ 

 41/41/7142 ( ثزبسيخ 1)  سقى انغبثق انكهيخ يجهظ ػهً انزصذيق 

 . 
 : د/ ػًيذ انكهيخ و انًىضىػبد انخبصخ ثبنجبيؼه و انكهيخ 1يىضىػبد يؼشضهب ا -ثبنثب:- 

ب تالفٌها أثناء إنعقاد خطاب أ.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب لكلٌات الجامعة بخصوص تفادى بعض المالحظات التى ٌج -1
 مجلس التأدٌب االستئنافى 

 
( واحد وثمانون 11من خرٌجى الكلٌة وهم ) -بشأن موافقة لجنة مكتبة الكلٌة على قبول اإلهداء المقدم من االستاذ الدكتور/ رضا عبد المنعم  -2

( من 55،  54،  53باالضافة الى ورود األعداد) ( سبعة آالف وسبعمائة وثالثة وأربعون جنٌها وعشرون قرشا  0143.27كتاب أجنبى بمبلغ )
 ( سنون جنٌها  67جامعة االسكندرٌة بمبلغ ) –المجلة العلمٌة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 

المقدم السيد االستاذ الدكتور رئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بحصوص قبول بشأن الطلب  -3

 لجهاز كومبيوتر وطابعة للقسم   –اإلهداء المقدم من الباحث/ زهير ناظم خيون 

 
و بشأن إعادة ترتٌب مواعٌد اجتماعات مجالس األقسام العلمٌة الدورٌة واللجان المنبثقة الدورٌة حٌث أن مواعٌد اجتماعهم فى ٌوم واحد وه -4

 سبو  الثالث من كل شهر . األ

 

 
 

 

 نجُه شئىٌ انذاسعبد انؼهيب وانجذىس.-ساثؼب:             

 :إعتمادات المناقشات  األوللموضوع ا

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

 قسم الرٌاضة المدرسٌة  سلٌمان محمدمحمد محمد  1

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  توفٌق اسماعٌل احمد ٌونس 2

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة سمر عصام عبد العزٌز ابو رٌحان  3

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة ابو بكر محمد المنٌر  4

 الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌةالعلوم  ساره جابر ابراهٌم حسٌن  5

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة كرم سمٌر محمد عبد العاطى 6

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة لٌلى مصطفى محمد حسٌن  0

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة صفا اٌسر محمد حسن 1

 العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة منٌر عبد الرازق محمد  2

 االدارة الرٌاضٌة والتروٌح  احمد محمود محمد الموافى 17
 

 

 

  بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم: مناقشات رسائل الدكتوراه اعتماد : ثانيا
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 تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة  اسامة غرٌب محمد البنا  1

 تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة خلٌفة عبد العزٌز الخالدى  2

 تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة  محمد سمٌر حسٌن سوٌدان  3

 
                   

 ثالثا: موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم                              

 :الثانىالموضوع 

 الدكتوراه علً تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة االدارة الرياضية والترويح بشأن موافقة مجلس قسم        

تدداري   ،41/41/4141بتدداري   الةةدكتوراهالمقٌةةد بمرحلةةة  –محمددد احمددد محمددود سددنبل المقدمةةة مةةن الباحةةث /

 44/1/4143التسجيل 

 تخصص )االدارة الرٌاضٌة( وموضوعها:

 "تقويم جودة الخدمات الرياضية فى ضوء مواصفات االيزو باالندية الرياضية" 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

والتددرويح بكليددة التربيددة اسددتاذ  االدارة الرياضددية بقسددم االدارة الرياضددية  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة     

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

اسددتاذ  االدارة الرياضددية بقسددم االدارة الرياضددية والتددرويح بكليددة التربيددة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

 –االدارة الرياضدية بكليدة التربيدة الرياضدية  استاذ االدارة الرياضية بقسم ا.د/كوثر السعيد الموجى

 جامعة حلوان)مناقشا( -بالهرم 

سدم االدارة الرياضدية والتدرويح بكليدة التربيدة الرياضدية بق مسداعداستاذ    ا.م.د/ امين محمود جعفر   

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

 
 

 :الثالثالموضوع 

 الدكتوراه علً تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة االدارة الرياضية والترويح موافقة مجلس قسمبشأن         

تاري   ،41/4/4142بتاري   الدكتوراهبمرحلة  ةالمقٌد –جيهان احمد حسن داود  / ةالمقدمة من الباحث

 44/1/4143التسجيل 

 تخصص )االدارة الرٌاضٌة( وموضوعها:          

 

 تطوير دور االدارة المالية وإنعكاساتها على صناعة القرار التسويقى " 

 "واالستثمارى باالندية الرياضية 
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 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسددتاذ  االدارة الرياضددية بقسددم االدارة الرياضددية والتددرويح بكليددة التربيددة  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة     

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –للبنين الرياضية 

اسددتاذ  االدارة الرياضددية بقسددم االدارة الرياضددية والتددرويح بكليددة التربيددة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

 –رياضدية استاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضدية بكليدة التربيدة ال ا.د/ماجد مسعد فرغلى 

 جامعة حلوان)مناقشا( -بالهرم 

سدم االدارة الرياضدية والتدرويح بكليدة التربيدة الرياضدية بق مسداعداستاذ    ا.م.د/ امين محمود جعفر   

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

 
 

 :الرابع الموضوع

 لرسةالةعلً تشةكٌل لجنةة المناقشةة والحكةم  العلوم الحيوية والصحية الرياضية بشأن موافقة مجلس قسم        

، 8/41/4142بتداري  الماجسدتير بمرحلةة  المقٌةد –محمد جمدال احمدد خضدر  من الباحث / المقدمةالماجستير 

 2/1/2716تاري  التسجيل 

 اصابات الرٌاضة والتأهٌل( وموضوعها:تخصص )

 برنامج تدريبات تعويضية لتحسين الكفاءة الوظيفية لالنحناءات الطبيعية" 

 للعمود الفقرى" 

 والحكم من السادة :لجنة المناقشة ويقترح تشكيل 

استاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية  ا.د/جنات محمد درويش 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –التربية الرياضية للبنين 

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

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية  ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

 –استاذ مساعد بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية للبنات  ا.م.د/نهاد محمد عبد القادر حسن  

 جامعة االسكندرية )مناقشا(
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 :الخامس الموضوع

 لرسالةعلً تشكٌل لجنة المناقشة والحكم  تدريب المنازالت والرياضات الفردية بشأن موافقة مجلس قسم        

بتدداري   الماجسددتير بمرحلةةة ة المقٌةةد –شدديماء حسددن محمددود عبددد العزيددز  / ةمةةن الباحثةة المقدمةةةالماجسددتير 

 11/0/2715تاري  التسجيل ، 41/41/4144

 تدرٌب مالكمة( وموضوعها:تخصص )

 تأثير استخدام تدريبات المنافسة كأسلوب تطبيقى للتدريب على تطوير فاعلية " 

 االداء التكتيكى لالعبات المالكمة" 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

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

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

استاذ المالكمة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنين  ا.د/ ضياء الدين احمد محمد العزب 

 جامعة حلوان)مناقشا( –بالهرم 

استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بكلية التربية  ا.م.د/السيد مصطفى حسن 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بكلية التربية  ا.م.د/نادر احمد عبد النعيم   

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

 
 

 :السادس الموضوع

 لرسالةعلً تشكٌل لجنة المناقشة والحكم  تدريب المنازالت والرياضات الفردية بشأن موافقة مجلس قسم        

تداري  ، 41/9/4141بتداري   الماجسدتير بمرحلةة ة المقٌةد –مها سعد محمود  / ةمن الباحث المقدمةالماجستير 

 13/5/2712التسجيل 

 تدرٌب كاراتٌه( وموضوعها:تخصص )

 تاثير استخدام اسلوب الواجبات الهجومية على مستوى بعض محددات" 

 النشاط الهجومى لالعبى الكوميته برياضة الكاراتيه"  

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

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

جامعة االسكندرية  –والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين 

 )مشرفا(
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استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بكلية التربية  ا.م.د/السيد مصطفى حسن    

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بكلية التربية  ا.م.د/نادر احمد عبد النعيم      

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية بكلية  ا.م.د/احمد عمر الفاروق الشي    

 جامعة المنوفية)مناقشا( –التربية الرياضية 

 

 

 ابعاً : موضوعات تسجيل خطط األبحاثر

 :  السابعضوع المو

 /الخاصـة بالدارسبحث الدكتوراه  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 (27-15-21كود المحور) اصابات الرٌاضة والتاهٌل(تخصص) الدكتوراهالمقٌد بمرحلة  –زهير ناظم خيون 

 وموضوعها:

 " برنامج تدريبات تعويضية النحرافات العمود الفقرى القوامية لالعبى المنتخب

 الوطنى لتنس الكراسى المتحركة" 

   قد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :و                 

 

 

اسدتاذ تربيدة القدوام بقسدم العلدوم الحيويدة والصدحية الرياضدية بكليدة التربيددة  ا.د/ صفاء صفاء الدين عباس الخربوطلى 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

االصددابات الرياضددية والتاهيددل البدددنى ورئدديس قسددم العلددوم الحيويددة اسددتاذ        وائل محمد عمر  د/ا.

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  والصحية الرياضية 

 

 

 : الثامنضوع المو

الخاصـة بحث الدكتوراه  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

كود  التربٌة الصحٌة والصحة الرٌاضٌة(تخصص) الدكتوراهبمرحلة  ةالمقٌد –/جيهان محمد سالمة نور الدين  ةبالدارس

 وموضوعها:(27-15-21المحور)

 لتحسين الكفاءة الوظيفية  D" برنامج ارشادى صحى رياضى مع تناول فيتامين 

 للسيدات المصابات بسرطان الثدى " 

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 
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بكليددة  الصددحة الرياضددية بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية اسددتاذ        عالء الدين محمد عليوة د/ا.

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

 

جامعدة  –بقسم االورام بمعهدد البحدوث الطبيدة –استاذ عالج وابحاث االورام  .د/ نادية احمد عبد المنعم  ا

 االسكندرية

 
 

 :  التاسعضوع المو

 /ةالخاصـة بالدارسبحث الدكتوراه  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

كود  الرٌاضٌة(التربٌة الصحٌة والصحة تخصص) الدكتوراهبمرحلة  ةالمقٌد –نشوى محمد كمال الدين اسماعيل  

 وموضوعها:(27-15-10المحور)

 " تاثير برنامج صحى ترويحى مع تناول بذر الكتان على جودة الحياة 

 وتعزيز المناعة لكبار السن" 

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

 

 

بكليددة  الصددحة الرياضددية بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية اسددتاذ        عالء الدين محمد عليوة د/.ا

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية للبندين  ا.م.د/صفوت على جمعة 

 جامعة االسكندرية  –

جامعدددة  –التغذيدددة وتحليدددل االغذيدددة بالمعهدددد العدددالى للصدددحة العامدددةاسدددتاذ  ا.م.د/نيفين فهمى محمد عجمى   

 االسكندرية

  
 

 شر: العاضوع المو

الخاصـة بحث الماجستٌر  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

-21كود المحور) اصابات الرٌاضة والتاهٌل(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة  –/محمد محمد محمد الكوت بالدارس

 وموضوعها:(15-27

 ( على االم المنطقة العنقية" KTape" تاثير برنامج تأهيلى مع استخدام اللواصق الطبية)

   حو التالي :وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي الن                 

 

 

االصددابات الرياضددية والتاهيددل البدددنى ورئدديس قسددم العلددوم الحيويددة اسددتاذ        وائل محمد عمر  د/ا.

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  والصحية الرياضية 

مدددرس بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية  بكليددة التربيددة الرياضددية  ا.م.د/محمد احمد ابراهيم بركات 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 
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 عشر :  الحادىضوع المو

الخاصـة بحث الماجستٌر  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

كود  التربٌة الصحٌة والصحة الرٌاضٌة(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة  –/تامر عبد الرحمن طه  بالدارس

 وموضوعها:(27-15-20المحور)

 ين السلوك الصحى لطالب االسكان الداخلى " تاثير برنامج توعية صحية على تحس

 باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باالسكندرية " 

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

 

 

بكليددة  الصددحة الرياضددية  بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية اسددتاذ        عالء الدين محمد عليوة  د/ا.

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

اسدددتاذ مسددداعد بقسدددم العلدددوم الحيويدددة والصدددحية الرياضدددية  بكليدددة التربيدددة  .ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد  

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

دكتددوراه فسدديولوجيا الرياضددة ورئدديس قسددم  االسددكان الطالبددى  باالكاديميددة  سلماند/مدحت محمد محمد 

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 

 
 

 عشر:  الثانىضوع المو

الخاصـة بحث الماجستٌر  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

كود  التربٌة الصحٌة والصحة الرٌاضٌة(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة  –بد اللطيف حسن  /محمد محمد عبالدارس

 وموضوعها:(27-15-21المحور)

 " تقييم الخدمات واالنشطة المعززة للصحة لطالب كلية النقل البحرى باالكاديمية 

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى " 

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

 

 

بكليددة  الصددحة الرياضددية  بقسددم العلددوم الحيويددة والصددحية الرياضددية اسددتاذ        عالء الدين محمد عليوة  د/ا.

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

اسدددتاذ مسددداعد بقسدددم العلدددوم الحيويدددة والصدددحية الرياضدددية  بكليدددة التربيدددة  ا.م.د/السيد سليمان السيد حماد  

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

دكتددوراه فسدديولوجيا الرياضددة ورئدديس قسددم االسددكان الطالبددى  باالكاديميددة  د/مدحت محمد محمد سلمان

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 
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 عشر:  الثالثضوع المو

الخاصـة بحث الماجستٌر  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

-15-21كود المحور) اصابات الرٌاضة والتاهٌل(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة  –/على عيد على معبد  بالدارس

 وموضوعها: (27

 " تأهيل مفصل المرفق المصاب بالكسر للرياضيين " 

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

 

 

االصددابات الرياضددية والتاهيددل البدددنى ورئدديس قسددم العلددوم الحيويددة اسددتاذ        وائل محمد عمر  د/ا.

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  والصحية الرياضية 

استاذ الروماتيزم والتاهيدل بقسدم الرمداتيزم والتاهيدل والطدب  الطبيعدى بكليدة  ا.د/االء عبد الخالق احمد 

 جامعة اسيوط   –الطب 

 

 

 عشر:  الرابعضوع المو

الخاصـة بحث الماجستٌر  على تسجٌل خطةالعلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

كود  اصابات الرٌاضة والتاهٌل(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة  –حمد الصاوى  /احمد سمير مبالدارس

 وموضوعها:(27-15-10المحور)

 سنة فى ضوء  41" دراسة تحليلية لالصابات الرياضية للناشئين طوال القامة تحت 

 تعديل الئحة االتحاد المصرى لكرة السلة" 

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

 

 

االصدابات الرياضدية والتاهيدل البددنى بقسدم العلدوم الحيويدة والصدحية استاذ   مصطفى السيد اسماعيل طاهرد/ا.

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  الرياضية 

جامعة  –مدرس بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين  ا.م.د/ عامر سعد عامر  

 االسكندرية 

 
 

 عشر:  الخامس الموضوع

/احمد محمد عبد الخاصـة بالدارسبحث الدكتوراه  على تسجٌل خطةالرٌاضة المدرسٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 (27-15-16كود المحور) مناهج وطرق تدرٌس(تخصص) الدكتوراهالمقٌد بمرحلة  –الحليم عبد الحميد البانوبى 

 وموضوعها:

 قرر التوجيه واالرشاد التربوىعلى نواتج تعلم م swom" تأثير استخدام استراتيجية 

 لطالب تخصص الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية" 
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   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :         

بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية  مناهج التربية الرياضيةاستاذ    عبير معوض عبد هللا ا.د/

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

 –بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين  استاذ مساعد اشرف صبحى يونسم.د/ا.

 جامعة االسكندرية

 

 

 
 

 عشر:  السادس الموضوع

/محمد فضل هللا الخاصـة بالدارسبحث الدكتوراه  على تسجٌل خطةالرٌاضة المدرسٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(27-15-14كود المحور) مناهج وطرق تدرٌس(تخصص) الدكتوراهالمقٌد بمرحلة  –محمد سلطح 

 " تحسين بعض عادات العقل واثرها على اداء معلمى التربية الرياضية" 

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

الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين  طرق التدريس بقسماستاذ    زكية ابراهيم كامل  ا.د/

 جامعة االسكندرية  –

 –استاذ علم النفس التربوى ورئيس قسم علم النفس التربوى بكلية التربية  ا.د/ عادل السعيد ابراهيم البنا 

 جامعة دمنهور

قسم الرياضة المدرسية بكلية التربية استاذ مناهج التربية الرياضية ورئيس  ا.د/هبة عبد العظيم امبابى 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 

 

 
 

 عشر:  السابع الموضوع

/محمد هاشم لطفى الخاصـة بالدارسبحث الماجستٌر  على تسجٌل خطةالرٌاضة المدرسٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(27-15-15كود المحور) مناهج وطرق تدرٌس(تخصص)الماجستٌر المقٌد بمرحلة  –الصادق 

 " تاثير استخدام الوسائط المتعددة على نواتج تعلم مهارة سباق

 التتابع لطالب التعليم االزهرى" 

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

الرياضة المدرسية بكلية التربية  مسابقات الميدان والمضمار بقسماستاذ   عادل محمود عبد الحافظ   ا.د/

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

 –الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين  مساعد بقسماستاذ  ا.م.د/محمد عبد الوهاب مبروك 

 جامعة االسكندرية

جامعة  –قسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين مدرس ب م.د/هشام نبيل ابراهيم شرف  

 االسكندرية

 

 

 

 

 عشر :  الثامن الموضوع 
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/اسالم فكرى الخاصـة بالدارسبحث الدكتوراه  على تسجٌل خطةتدرٌب االلعاب الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(27-15-2كود المحور) ى(تدرٌب هوكتخصص) الدكتوراهبمرحلة  المقٌد –اسماعيل رزق ربيع

 " تطوير العمل الخططى الدفاعى  للضربة الركنية الجزائية لناشئ هوكى الميدان" 

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

بقسدم تددريب االلعداب الرياضدية بكليدة  الهوكىاستاذ تدريب    مرعى حسين مرعى ا.د/ 

 جامعة االسكندرية  –التربية الرياضية للبنين 

بقسم تدريب االلعاب الرياضية  العاب المضرباستاذ تدريب  ياسر كمال محمود غنيم ا.د/

جامعددددة  –والتددددرويح  بكليددددة التربيددددة الرياضددددية للبنددددين 

 االسكندرية

 

 

 
 

 :  التاسع عشر لموضوعا

محمد  الخاصـة بالدارس/الدكتوراه على تسجٌل خطة بحث تدرٌب التمرٌنات والجمباز  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(27-15-22كود المحور)  تدرٌب جمباز ارضى(تخصص) الدكتوراهالمقٌد بمرحلة  -ناجى حسنى حسن 

" تأثير استخدام أساسيات الجمباز األرضى فى تحسين المنظومة الحسية واالتزان لألطفال ذوى اإلعاقة السمعية 

 والصم(" –)ضعاف السمع 

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

اسدددتاذ الجمبددداز بقسدددم تددددريب التمريندددات والجمبددداز بكليدددة         صديق محمد ابراهيم طوالنا.د/

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

بقسددم تددددريب التمرينددات والجمبدداز  بكليدددة  اسددتاذ الجمبدداز ا.د/احمد فؤاد جابر الشاذلى

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

اسددتاذ االصددابات الرياضددية والتأهيددل البدددنى بقسددم العلددوم  ا.د/حسن محمد النواصرة 

الحيوية والصحية الرياضية بكليدة التربيدة الرياضدية للبندين 

 جامعة االسكندرية –

بكليدددة التربيدددة  تددددريب التمريندددات والجمبدددازمددددرس بقسدددم  الديبم.د/محمد عاطف احمد  

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 
 

 العشرين :  لموضوعا

على  الخاصـة بالدارس/الدكتوراه على تسجٌل خطة بحث تدرٌب التمرٌنات والجمباز  بشأن موافقة مجلس قسم     

-15-1كود المحور) تدرٌب التمرٌنات والعروض الرٌاضٌة(تخصص) الدكتوراهالمقٌد بمرحلة   -مصطفى محمد نور

 وموضوعها: (27

 

 ات التوافقية كدالة للتنبؤ بمستوى " تأثير التمرينات باالجهزة فى تحسين بعض القدر
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 اداء الجمل الحركية لطالب كلية التربية الرياضية"

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

بقسددم تدددريب التمرينددات والجمبدداز بكليددة  التمريندداتاسددتاذ  فتحى احمد ابراهيم ا.د/

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

بقسددددم تدددددريب  اسددددتاذ التمرينددددات والعددددروض الرياضددددية ا.د/نادر محمد محمد مرجان

 –التمريندددات والجمبددداز  بكليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددين 

 جامعة االسكندرية

بكليدددة التربيدددة  تددددريب التمريندددات والجمبدددازمددددرس بقسدددم  السعيد محمد ابو بكر م.د/

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 
 

 والعشرين :  الحادى لموضوعا

مصطفى  الخاصـة بالدارس/الماجستٌرعلى تسجٌل خطة بحث تدرٌب الرٌاضات المائٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 (27-15-2كود المحور)  تدرٌب السباحة(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة   -مدحت السٌد محمد سٌد احمد 

 وموضوعها:

 " تأثير برنامج مقترح للتدريبات التوافقية على تحسن المستوى 

 الرقمى لسباحى الفراشة "

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

بكلية  الرياضات المائيةبقسم تدريب تدريب السباحة  استاذ  عادل حسنين  النمورى ا.د/

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

بكليدة التربيدة  استاذ مساعد بقسم تدريب الرياضات المائية  ا.م.د/ محمود مدحت عارف

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

بكليدددة التربيدددة تددددريب الرياضدددات المائيدددة مددددرس بقسدددم  احمد سعد محمد قطب  م.د/

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 

 والعشرين :  الثانى لموضوعا

احمد محمد  بالدارس/الخاصـة الماجستٌرعلى تسجٌل خطة بحث تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(15-27-2كود المحور)  تدرٌب تنس(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة   -عبد المقصود ناجى خطاب 

 " فعالية الجانب الخططى لالرسال فى المواقف االكثر شيوعا

 لدى العبى التنس المصنفين عالميا "

 

   وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :                 
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بكلية  االلعاب الرياضيةبقسم تدريب العاب المضرب   استاذ  ياسر كمال محمود غنيم  ا.د/

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

بكليدة التربيدة  استاذ مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية  ا.م.د/ هالل حسن الجيزاوى

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 
 

 والعشرين  :  الثالث لموضوعا

محمد  الخاصـة بالدارس/الماجستٌرعلى تسجٌل خطة بحث تدرٌب الرٌاضات المائٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

( 27-15-22كود المحور) تدرٌب تجدٌف(تخصص) الماجستٌرالمقٌد بمرحلة   -محمود سلٌمان احمد المصرى 

 وموضوعها:

 " تأثير تدريبات الممارسة العقلية على مستوى االنجاز الرقمى لناشئ التجديف"

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

الرياضددات بقسددم تدددريب تدددريب الرياضددات المائيددة  اسددتاذ  حسين عبد السالم على ا.د/

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين  المائية

الرياضددات بقسددم تدددريب تدددريب الرياضددات المائيددة  اسددتاذ  ا.د/منتصر إبراهيم طرفة

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين  المائية

بكليدة التربيدة استاذ مساعد بقسدم اصدول التربيدة الرياضدية  ا.م.د/ هانى محمود عبد الونيس 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 
 

 والعشرين :  الرابع لموضوعا

وجٌه احمد  الخاصـة بالدارس/الدكتوراه على تسجٌل خطة بحث تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها:(27-15-2كود المحور)  تدرٌب كرة الٌد(تخصص) الدكتوراهالمقٌد بمرحلة   -قرنى ابراهٌم

 " فعالية العمل الخططى الهجومى فى ظل تعديالت القانون الخاصة بإشراك الالعب 

 البديل للحارس للمستويات العالية فى كرة اليد"

   م أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :وقد اقترح مجلس القس                 
بكليدة  تدريب كرة اليد بقسم تدريب االلعاب الرياضية استاذ  ياسر محمد حسن دبور ا.د/

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

تدددريب كددرة اليددد بقسددم التدددريب الرياضددى وعلددوم  اسددتاذ  ا.د/وفاء محمد عبد المجيد

 جامعة االسكندرية – الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات

بكليدددة التربيدددة  مددددرس بقسدددم تددددريب االلعددداب الرياضدددية م.د/طارق لطفى زهران 

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 
 

 

 

 إعتمادات االمتحان التأهيلىخامسا :     
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 :والعشرين الخامس الموضوع

 ياسرعلى تشكٌل لجنة االمتحان التاهٌلى دكتوراه الخاص بالدارس / تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب كرة القدم تخصص  – احمد مراد

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

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   فرج حسٌن بٌومى ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةكرة القدم استاذ   بطرس رزق هللا اندراوسا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ    ا.د/حسن السٌد ابو عبده 

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   االلعاب الرٌاضةٌةكرة القدم بقسم تدرٌب استاذ  ا.د/عادل عبد الحمٌد الفاضى

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ  ا.د/ هشام محمد احمد حمدون

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

 
 

 :والعشرين السادس الموضوع

احمد ه الخاص بالدارس /على تشكٌل لجنة االمتحان التاهٌلى دكتورا تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب كرة القدم تخصص  – صبيح ديوان الشمرى

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

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   فرج حسٌن بٌومى ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   هللا اندراوسبطرس رزق ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ    ا.د/حسن السٌد ابو عبده 

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ  ضىا.د/عادل عبد الحمٌد الفا

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

 

بكلٌةة التربٌةة   كرة القدم بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ  ا.د/ هشام محمد احمد حمدون

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 
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 القــــرار : 
 

 :والعشرين السابع الموضوع

عبد هللا على تشكٌل لجنة االمتحان التاهٌلى دكتوراه الخاص بالدارس / تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب كرة السلةتخصص  –محمد على سلمان االشوك

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

بكلٌةة   تدرٌب كرة السلة بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   محمد عبد الرحٌم اسماعٌل  ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة   تدرٌب كرة السلة بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   شعبان ابراهٌم محمد ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة   تةدرٌب الهةوكى بقسةم تةدرٌب االلعةاب الرٌاضةٌةاستاذ    ا.د/مرعى حسٌن مرعى 

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

  تةةةدرٌب كةةةرة السةةةلة بقسةةةم تةةةدرٌب االلعةةةاب الرٌاضةةةٌةاسةةةتاذ  الحمٌد بالل ا.د/محمد عبد

جامعةةة االسةةكندرٌة  –كلٌةةة التربٌةةة الرٌاضةةٌة للبنةةٌن ووكٌةةل 

 للدراسات العلٌا والبحوث

بكلٌةة   تدرٌب كرة السلة بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ  ا.د/ اسعد على احمد الكٌكى

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 
 

 :والعشرين الثامن الموضوع

طالل على تشكٌل لجنة االمتحان التاهٌلى دكتوراه الخاص بالدارس / تدرٌب االلعاب الرٌاضٌة بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب كرة السلةتخصص  –حسن القالف  احمد

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

بكلٌةة   تدرٌب كرة السلة بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   محمد عبد الرحٌم اسماعٌل  ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

بكلٌةة   تدرٌب كرة السلة بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ   شعبان ابراهٌم محمد ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 

 

بكلٌةة   تةدرٌب الهةوكى بقسةم تةدرٌب االلعةاب الرٌاضةٌةاستاذ    ا.د/مرعى حسٌن مرعى 

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 
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  تةةةدرٌب كةةةرة السةةةلة بقسةةةم تةةةدرٌب االلعةةةاب الرٌاضةةةٌةاسةةةتاذ  ا.د/محمد عبد الحمٌد بالل

جامعةةة االسةةكندرٌة  –كلٌةةة التربٌةةة الرٌاضةةٌة للبنةةٌن ووكٌةةل 

 للدراسات العلٌا والبحوث

بكلٌةة   تدرٌب كرة السلة بقسم تدرٌب االلعاب الرٌاضةٌةاستاذ  ا.د/ اسعد على احمد الكٌكى

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 ـــرار : القـ
 

 :التاسع والعشرين الموضوع

التاهٌلى دكتوراه الخاص على تشكٌل لجنة االمتحان تدرٌب التمرٌنات والعروض الرٌاضٌة   بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب التمرينات والعروضتخصص  –عرفة احمد محمد مطاوعبالدارس /

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

استاذ تدرٌب الجمباز بقسم تدرٌب التمرٌنات والجمبازبكلٌة  ا.د/صدٌق محمد ابراهٌم طوالن  

 جامعة االسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

بقسم تدرٌب التمرٌنات والجمبازبكلٌة  تدرٌب التمرٌناتاستاذ    فتحى احمد ابراهٌم ا.د/

 جامعة االسكندرٌة –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

بقسم تدرٌب التمرٌنات  استاذ تدرٌب التمرٌنات والجمباز  احمد ابراهٌم شحاتةا.د/

 جامعة االسكندرٌة –والجمبازبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

بقسم تدرٌب  التمرٌنات والعروض الرٌاضٌةاستاذ تدرٌب   نادر محمد محمد مرجانا.د/

جامعة  –التمرٌنات والجمبازبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 االسكندرٌة

جمباز بقسم تدرٌب التمرٌنات والجمبازبكلٌة استاذ تدرٌب ال هشام صبحى حسنا.د/

 جامعة االسكندرٌة –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 
 

 :الثالثين الموضوع 

على تشكٌل لجنة االمتحان التاهٌلى دكتوراه الخاص تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة بشأن موافقة مجلس قسم     

 مالكمةتخصص تدريب  –منعم فاروق جمعة  بالدارس /

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

 

 

 المنازالت والرٌاضات الفردٌةبقسم تدرٌب  المالكمةاستاذ  عبد الرحمن عبد العظٌم سٌفا.د/

 جامعة االسكندرٌة –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 
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 المبةةارزة بقسةةم تةةدرٌب المنةةازالت والرٌاضةةات الفردٌةةةاسةةتاذ      حسٌن احمد السٌد حجاج ا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌةة المصارعة بقسم استاذ     محمد رضا الروبى  ا.د/

 جامعة االسكندرٌة –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 تةةدرٌب المنةةازالت والرٌاضةةات الفردٌةةة مسةةاعد بقسةةم اسةةتاذ  ا.م.د/السٌد مصطفى حسن 

 جامعة االسكندرٌة –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 الفردٌةةةتةةدرٌب المنةةازالت والرٌاضةةات  مسةةاعد بقسةةم اسةةتاذ  ا.م..د/نادر احمد عبد النعٌم  

 جامعة االسكندرٌة –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 
 

 الثالثين :الحادى و الموضوع

 التاهٌلى دكتوراه الخاص بالدارسٌن:بشأن إعتماد نتٌجة االمتحان      

 عاٌدة محمد حسٌن  -1
 مصطفى ابراهٌم عبد الكرٌم الربٌعى -2
 حسٌن مختار ٌتٌم  -3

 
 

 والثالثين : الثانى الموضوع

الخطاب الةوارد مةن قسةم تةدرٌب االلعةاب الرٌاضةٌة وقسةم تةدرٌب المنةازالت والرٌاضةات الفردٌةة بخصةوص  بشأن     

 بعض المواد التخصصٌة والتى ٌقوم بتدرٌسها قسم اصول التربٌة الرٌاضٌة

 

 

 والثالثين : الثالث الموضوع

الخطاب الوارد من قسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح والخاص بالساده اعضاء هٌئة التدرٌس المنتدبٌن للتةدرٌس  بشأن     

 2710وذلك بفصل الخرٌف 
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 والثالثين : الرابع الموضوع

المقٌد بقسةم  –موافقة قسم تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار على تحوٌل قٌد الدارس/ محمود ابو زٌنة محمد  بشأن     

 الرٌاضة المدرسٌة وذلك لتحوٌله من قسم الرٌاضة المدرسٌة الى قسم تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار.

 
 

 والثالثين : الخامس الموضوع

 عرض المقترح الخاص بنظام عقد امتحان التاهٌلى لمرحلة الدكتوراه من اللجنة المشكلة لذلك بشأن     

 
 

 والثالثين : السادس الموضوع

المقٌةد بالدراسةات  –لمائٌة على شطب قٌد الدارس/ عالء الدٌن خمةٌس سةلٌمان موافقة قسم تدرٌب الرٌاضات ا بشأن     

وذلك لمرور سبع سنوات دون الحصول على الدرجة وعدم الجدٌة بناء على  11/2/2772العلٌا مرحلة الدكتوراه بتارٌخ

 تقارٌر السادة المشرفٌن .

 
 

 والثالثين : السابع الموضوع

 اعتماد التقارٌر الدورٌة النصف سنوٌة الواردة من االقسام العلمٌة بشأن     

 
 

 والثالثين : الثامن الموضوع

بشةأن موافقةة مجلةس قسةم تةدرٌب الرٌاضةات المائٌةة علةةى تجسةٌل خطةة بحةث الماجسةتٌر الخاصةة بالةدارس/ اسةةالم      

 ( وموضوعها : 27-15-22المقٌد بمرحلة الماجستٌر تخصص )تدرٌب سباحة( كود المحور ) –بسٌونى حسن بربوش 

لتقوٌة عضالت الجذ  لتحسٌن المستوى  (BOSU – TRX)" تأثٌر استخدام تدرٌبات المقاومة الشاملة باستخدام 

 الرقمى لسباحى الصدر " 

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هٌئة االشراف على النحو التالى :      

استاذ السباحة بقسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة بكلٌة التربٌة  محمد فتحى الكردانىا.د/

 جامعة االسكندرٌة  –الرٌاضٌة للبنٌن 

اسةةتاذ السةةباحة بقسةةم تةةدرٌب الرٌاضةةات المائٌةةة بكلٌةةة التربٌةةة      لى إبراهٌم  أشرف عدا.د/

 جامعة االسكندرٌة –الرٌاضٌة للبنٌن 
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 شئىٌ انزؼهيى وانطالة.  -: خبيغب                  

 

 

 ذيه انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ.شئىٌ خ -عبدعب :              

بشأن الطلب المقدم من الطالب/ جالل حمدي محمود شحاته المقٌد بالفرقة الرابعة )من  :  األولوع ـالموض

والةده  وذلةك لرعاٌةة  2710/2711الخارج أول مرة( ألٌقاف قٌده عن العام الجامعً 

 7المرٌض 

 

بشأن الطلب المقةدم مةن الطالةب/ أحمةد حسةٌن عبةدالفتاح علةً بسةٌونً المقٌةد بالفرقةة  :  الثانىوع ـالموض

 0 وذلك لعالجه خارج البالد 2710/2711الرابعة ألٌقاف قٌده عن العام الجامعً 

 
 

بالفرقةةة الثالثةةة بشةةأن الطلةةب المقةةدم مةةن الطالةةب/ محمةةود محمةةد عزٌةةز ٌوسةةف المقٌةةد  :الثالثوع ـالموض

 7وذلك لرعاٌة والدته المرٌضة  2710/2711ألٌقاف قٌده عن العام الجامعً 

 

دم من الطالب/ فارس ناٌل محمد كامل المقٌد بالفرقة األولً ألٌقاف بشأن الطلب المق :الرابعوع ـالموض

 0 وذلك  لسفره مع العائله إلً هولندا 2710/2711قٌده عن العام الجامعً 

 

لمقدم من الطالب/ أكمةل أحمةد مجةدي محمةد أحمةد حسةٌن المقٌةد بالفرقةة الطلب ا بشأن :الخامسوع ـالموض

وذلةك  2710/2711األولً لتأجٌةل أمتحانةات الفصةل الدراسةً األول للعةام الجةامعً 

 7ألختباراته فً كلٌة الشرطة 

 

  2710/2711األول للعام الجامعً  بشأن تحدٌد مواعٌد أمتحانات الفصل الدراسً  السادسوع ـالموض

 7وافقت اللجنة علً المواعٌد التالٌة 

 أمتحانات الفصل الدراسً األول : 

    2710/ 12/  0حتً الخمٌس    2710/ 12/  5*التخلفات:  من الثالثاء  

 7 2710/ 14/12حتً الخمٌس    2710/   12/  2:  من السبت  *العملً 

 12/12/2710حتً الثالثاء     2710/  12/ 16* الشفوي : من السبت 

   17/1/2711الثالثاء  حتً  2710/   12/  23*النظري : من السبت  

 7 1/2/2711حتً الخمٌس  27/1/2711أجازة نصف العام  :  السبت 
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 م42/44/4142-44بدء تفعيل حملة التبرع بالدم الحملة األولى من  -: الموضوع األول

 

 العمل على تفعيل وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية لعقد إجتماعاتها شهرياً  -: الموضوع الثانى

 

 

 ( .عة تحت عنوان )من أجل كلية نظيفةمقترح بعمل معسكر طالبى من طالب الفرق األرب -: الموضوع الثالث

 

 

 ودذح انضًبٌ وانجىدح . -عبثؼب:              

 و تقرير المقررات  4148/  4142بخصوص تسليم توصيف المقررات الفصل الدراسى االول للعام الجامعة 

 4142/  4143الفصل الدراسي االول للعام الجامعى 

 مرحلة البكالوريوس مرحلة الدراسات العليا

 القسم العلمى
توصيف  تقرير المقررات

 المقررات
تقرير 
 المقررات

توصيف 
 المقررات

 قسم الرياضة المدرسية  √  √ 

 قسم تدريب االلعاب الرياضية     

 المضمار قسم تدريب مسابقات الميدان و    

 قسم تدريب الرياضات المائية     

 
 الرياضات الفردية قسم تدريب المنازالت و √ √ √

 قسم تدريب التمرينات و الجمباز     

 قسم اصول التربية الرياضية  √  √ 

 قسم العلوم الحيوية و الصحية الرياضية     

 قسم االدارة الرياضية و الترويح  √   
 

 

 

 انؼهًيخ.شئىٌ هيئخ رذسيظ واألقغبو  -ثبيُب:

 

 قغى انشيبضخ انًذسعيخ
 

 بشأن موافقة مجلس قسم الرٌاضة المدرسٌة على تعٌٌن م.د/ إسالم صالح السٌد عبد العزٌز فى وظٌفة استاذ مساعد بذات القسم والكلٌة  -5
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وذلك بإضافة م.د/ محسن محمد  2710/2711ضة المدرسٌة على تعدٌل تشكٌل مجلس القسم للعام الدراسى بشأن موافقة مجلس قسم الرٌا -6

 سلطح الى التشكٌل

   

 

 –ٌاضة المدرسٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ زكٌة إبراهٌم كامل للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌةبخصوص موافقة مجلس قسم الر -0

 جامعة كفر الشٌخ  ٌوم واحد أسبوعٌا  

 

 

 قغى رذسيت االنؼبة انشيبضيخ

للموافقة على منحه أجازة  –بشأن موافقة مجلس قسم األلعاب على المقدم من م.د/ خالد سعيد حجازى  -1

 مرافقة زوجة لمدة عام 

 
 

بشأن موافقة مجلس قسم تدريب األلعاب الرياضية على اإلفادة بعدم إحتياج القسم لمعيدين جدد خالل  -2

 4149/4142الخطة الخمسية الجديدة 

 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب األلعاب الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ هشام محمد حمدون للتدرٌس بكلٌة التربٌة  -17

 جامعة اإلسكندرٌة ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة للبنات  

  

م تدرٌب األلعاب الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ مساعد الدكتور/ هالل حسن الجٌزاوى للتدرٌس بكلٌة بخصوص موافقة مجلس قس -11

 جامعة اإلسكندرٌة ٌوم واحد أسبوعٌا   –التربٌة الرٌاضٌة للبنات  

 
 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب األلعاب الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ عادل عبد الحمٌد الفاضى  للتدرٌس بكلٌة  -12

 جامعة اإلسكندرٌة ٌوم واحد أسبوعٌا   –التربٌة الرٌاضٌة للبنات  

   
 

 قة مجلس قسم تدرٌب األلعاب الرٌاضٌة على تعٌٌن م.د/ أحمد رجب أمٌن راشد  فى وظٌفة مدرس  بذات القسم والكلٌة بشأن مواف -13

   
14-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغى رذسيت يغبثقبد انًيذاٌ وانًضًبس

 

  2712/2723( ثالثة معٌدٌن خالل الخطة الخمسٌة 3بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار على تعٌٌن عدد )  -15

  2722/2723( 1عدد )  2727/2721( للعام الجامعى 1) –2711/2712( للعام الجامعى 1عدد )

 

 قغى رذسيت انشيبضبد انًبئيخ
 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ مجدى محمد أبوزٌد  للتدرٌس بكلٌة التربٌة  -16

 جامعة دمٌاط  ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 

 

 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ عزت أحمد الهوارى  للتدرٌس بكلٌة التربٌة  -10

 جامعة المنصورة  لمدة ٌومان أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 
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( خمسة معٌدٌن  بواقع معٌد كل عام خالل الخطة الخمسٌة 5بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب الرٌاضات المائٌة على تعٌٌن عدد ) -11

2712/2723   

 

 قغى رذسيت انًُبصالد وانشيبضبد انفشديخ

 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ محمد رضا الروبى  للتدرٌس  -12

 جامعة االسكندرٌة  ٌوم واحد أسبوعٌا   –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  

 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ محمد رضا الروبى  للتدرٌس  -27

 ٌوم واحد أسبوعٌا    بنهاجامعة  –للبنٌن  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ أحمد محمود محمد إبراهٌم   -21

 جامعة دمٌاط  ٌوم واحد أسبوعٌا   –للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 

موافقة مجلس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة على إنتداب السٌد االستاذ مساعد الدكتور/ صبحى حسونة حسونة  بخصوص  -22

 جامعة االسكندرٌة  ٌوم واحد أسبوعٌا   –للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  

 

بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة على إنتداب مدرس دكتور/ أحمد إبراهٌم أحمد صبرة للتدرٌس بكلٌة  -23

 جامعة االسكندرٌة  ٌوم واحد أسبوعٌا   –التربٌة الرٌاضٌة للبنات  

 

خصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب المنازالت والرٌاضات الفردٌة على إنتداب السٌد الدكتور/ أحمد مصطفى على )من الخارج( ب -24

   2710/2711للمشاركة فى لتدرٌس مقرر الكاراتٌه للفرقة األولى للفصل الدراسى األول من العام الجامعى 

 
 

 

 

عدد   2712/2723( إثنان معٌدٌن خالل الخطة الخمسٌة 2بخصوص موافقة مجلس قسم تدرٌب التمرٌنات والجمباز على تعٌٌن عدد ) -25

  2722( للعام الجامعى 1) – 2712( للعام الجامعى 1)

 
 

 

 

عدد   2712/2723( إثنان معٌدٌن خالل الخطة الخمسٌة 2بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌبة الرٌاضٌة  على تعٌٌن عدد ) -26

  2722/2723( 1عدد )  2727/2721( للعام الجامعى 1)

 

 

التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ محمد صبرى عمر  للتدرٌس بكلٌة التربٌة بخصوص موافقة مجلس قسم أصول  -20

 ٌوم واحد أسبوعٌا    العرٌشجامعة  –الرٌاضٌة 

 

التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ محمد صبرى عمر  للتدرٌس بكلٌة التربٌة  بخصوص موافقة مجلس قسم أصول -21

 جامعة طنطا  ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 

 

 قغى رذسيت انزًشيُبد وانجًجبص

 قغى اصىل انزشثيخ انشيبضيخ
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السٌد االستاذ الدكتور/ مجدى حسن ٌوسف  للتدرٌس بكلٌة التربٌة بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب  -22

 جامعة العرٌش  ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 

 

 

دى حسن ٌوسف  للتدرٌس بكلٌة التربٌة بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ مج -37

 جامعة جنوب الوادى  ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 

 

 

بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ مساعد دكتور/ ولٌد سلٌمان إسماعٌل  للتدرٌس بكلٌة  -31

 جامعة االسكندرٌة  ٌوم واحد أسبوعٌا   –التربٌة

 

 

بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ أمٌمة إبراهٌم العجمى  للتدرٌس بكلٌة التربٌة  -32

 جامعة كفر الشٌخ  ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 

 

بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ آمال جابر متولى  للتدرٌس بكلٌة التربٌة  -33

 جامعة كفر الشٌخ  ٌوم واحد أسبوعٌا   –الرٌاضٌة 

 
 

 استاذ مساعد بذات القسم والكلٌة –بخصوص موافقة مجلس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة على تعٌٌن م.د/ أمٌن محمد عبد العزٌز شرٌف  -34

 
 

 قغى انؼهىو انذيىيخ وانصذيخ انشيبضيخ
 

  2712/2723( ثالثة معٌدٌن خالل الخطة الخمسٌة 3بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة  على تعٌٌن عدد ) -35

  2722/2723( 1عدد )  2727/2721( للعام الجامعى 1) –2711/2712( للعام الجامعى 1عدد )

 
 

بشأن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تجديد أجازة م.م/ عبد هللا عبد المنعم   -36

  48/41/4148الى  49/41/4142من  414/4148للعام الدراسى  –هريدى 

 
 

بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ ٌوسف دهب على  للتدرٌس بكلٌة  -30

 جامعة طنطا  ٌوم واحد أسبوعٌا   –ة التربٌة الرٌاضٌ

 
 

بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ ٌوسف دهب على  للتدرٌس بكلٌة  -31

 خ  ٌوم واحد أسبوعٌا  جامعة كفر الشٌ –التربٌة الرٌاضٌة 

 
 

بخصوص موافقة مجلس قسم العلوم الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة على إنتداب السٌد االستاذ الدكتور/ عالء الدٌن محمد علٌوة  للتدرٌس  -32

 جامعة طنطا  ٌوم واحد أسبوعٌا   –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 

 وقذ إَزهً اإلجزًبع فً رًبو انغبػخ انىادذح  وانُصف يٍ َفظ انيىو
 ػًيذ انكهيخ  أييٍ عش انًجهظ

 

 
 

 أدًذ عؼذ انذيٍ يذًىد ػًشأ.د/   أ.و.د/ سأفذ انغؼيذ هُذاوي
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