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  جامعة اإلسكهدرية 

 كلية الرتبية الرياضية ـ أبو قري

   

  

 8/8/2012 ( بتاريخ 1جملص الكلية رقم ) 

 

  8/8/2017 التاريخ : الجالثاء اليوم  :

 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 العلوو احليوية والصحية السياضيةقائه بأعنال  أ.د/ وائل إبساٍيه عنس  .6

 زئيظ قطه السياضة املدزضية أ.د/ ٍبة عبد العظيه إمبابى  .7

 زئيظ قطه تدزيب مطابكات امليداٌ واملطنازبأعنال قائه  د/ زأفت عبد امليصف على و.أ.  .8

 زئيظ قطه أصول الرتبية السياضيةقائه  بأعنال  ضليناٌ  إمساعيلأ.و.د/ وليد   .9

 زئيظ قطه اإلدازة السياضية والرتويحقائه بأعنال  د/ زأفت ضعيد ٍيداوىو.أ.  .10

 قطه تدزيب التنسييات واجلنباشأضتاذ مً  د/ حمنود حمند عباع غحاتة0ا  .11

 السياضية والرتويحأضتاذ مً قطه اإلدازة  د/حمند عبد العصيص ضالمة0ا  .12

 قطه العلوو احليوية والصحية السياضيةأضتاذ مً  د/ جيات حمند دزويؼ0ا  .13

 قطه تدزيب املياشالت والسياضات الفسدية أضتاذ مً د/ عبد السمحً عبد العظيه ضيف0ا  .14

 قطه تدزيب األلعاب السياضية أضتاذ مً  أ.د/ مسعى حطني مسعى ىصس  .15

 تدزيب السياضات املائيةأضتاذ مً قطه   الينوزىأ.د/عادل حطيني محودة   .16

 تدزيب مطابكات امليداٌ واملطنازأضتاذ مً قطه  أ.د/ حمند على عبد اجمليد املكطف  .17

 عً املدزضني و.د/مجال عبد الياصس يوىظ  .18

 وحدة ضناٌ اجلودة و.د/ أمحد حمند عبد امليعه عالو  .19

 

 أضتاذ مً قطه السياضة املدزضية صأ.د/ حمطً حمند زدويؼ مح  .20

 زئيظ قطه تدزيب السياضات املائية أ.د/ أغسف عدىل خبيت  .21

 زئيظ قطه تدزيب التنسييات واجلنباش  أ.د/ حييى شكسيا احلسيسى  .22

 قطه أصول الرتبية السياضيةاضتاذ مً  د/ ضوضً حمند عبد امليعه0ا  .23

 عً األضاترة املطاعديً  أ.و.د/ حمند أغسف كامل   .24
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 بإفتتاح ـ الكلية عنيدالكائه بأعنال  ـ أمحد ضعد الديً حمنود عنس /  الدكتوز األضتاذ قاو بطه اهلل السمحً السحيه ، 

اجلدد وتوجيُ الػكس ألعطاء  اجمللظ اعطاء جبنيع ضيادتُ زحب جبنيع أعطاء اجمللظ . والرتحيب بالتحية اجمللظ

على اجملَودات واالجناشات التى قاو خاص مً إدازة الكلية وجملظ الكلية كس بتوجيُ غ كنا قاو ضيادتُاجمللظ الطابل 

قطاٍا ضيادتُ  خالل الفرتة التىحنو اليَوض بالكلية بَا الطيد االضتاذ الدكتوز/ ىادز مسجاٌ عنيد الكلية الطابل 

رتاو لُ جصيل الػكس واالحًا للكية خالل الفرتة العصيبة التى مست بَا البالد والوصول بالكلية اىل بس األماٌ عنيد

 لُ بالصحة والعافية . مع متيايتيا والتكديس 

-  

   

 11/7/2017 بتازيخ(  13)  زقه الطابل الكلية جملظ على التصديل 

 . 

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

 

ثبنًٕافقخ عهٗ اقتشاح انكهٛخ ثضى خًظ  62/11/6112ثشأٌ قشاس يجهظ انجبيعّ ثجهغتّ انًُعقذح فٗ  .1

يٍ قبٌَٕ تُظٛى انجبيعبد فٗ ْزا  01انذاخم ثًجهظ انكهٛخ يٍ رٔ خجشح ثُبء عهٗ فقشِ د يبدح  أعضبء يٍ

 -إقتشاح انغبدح االتٗ اعًبئٓى: 1/2/6112فٗ أٔل إَعقبدِ  6112/6112انشأٌ نهعبو انجبيعٗ 

 استاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية أ.د/ عبد المنعم بدير القصير

 تدريب مسابقات الميدان والمضماراستاذ بقسم  الحليم محمد عبد الحليمأ.د/ عبد 

 تدريب التمرينات والجمبازاستاذ بقسم  أحمد فؤاد جابر الشاذلىأ.د/ 

 استاذ بقسم أصول التربية الرياضية أ.د/ محمد صبرى عمر

 استاذ بقسم أصول التربية الرياضية أ.د/ أميمة إبراهيم العجمى

يجهظ تأدٚت انطالة نًشدهخ انجكبنٕسٕٚط ٔأخش نعضٕٚخ يجهظ انتأدٚت االعتئُبفٙ ثخظٕص تشكٛم  .6

 -عهٗ انُذٕ انتبنٙ : 6112/6112ثبنجبيعخ نهعبو انجبيعٙ 

 أٔال : يجهظ تأدٚت انطالة ثبنكهٛخ :

 سئٛغب                                                                      د/ عًٛذ انكهٛخ1ا

 ا.د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة                                             عضٕا

 عضٕا                                                        يذًذ عجذ انًجٛذ انًقطفا.د/  
 

 أ.د/ يذًذ عجذ انعضٚض عاليخ -حبَٛب : عضٕ انًجهظ االعتئُبفٗ ثبنجبيعخ :

  خظٕص تشكٛم يجهظ تأدٚت طالة انذساعبد انعهٛب ٔأخش نعضٕٚخ يجهظ انتأدٚت االعتئُبفٗ ث -حبنخب:

 .6112/6112انجبيعٙ  نهطالة ثبنجبيعخ نهعبو              

 -أٔال : عضٕ يجهظ انتأدٚت ثبنكهٛخ :

 سئٛغب                                                 د/ عًٛذ انكهٛخ 1ا

  عضٕا                           كهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕثد/ ٔكٛم ان1ا 

 عضٕا                                                               ى عًشٔئم إثشاْٛا.د/   
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 .6112/6112ثشأٌ تعٍٛٛ أيٍٛ عش نهًجهظ انكهّٛ نهعبو انجبيعٗ  .2

 رى رعييٍ أ.و.د/ رأفذ انضعيذ ُْذأٖ أييٍ صر نًجهش انكهيخ          

 ثشأٌ يزكشح إداسح شئٌٕ أيبَخ انًجبنظ ثخظٕص تجذٚذ تعٍٛٛ كم يٍ :  .0

 سئٛظ انجبيعخ األعجق ٔاالعتبر انًتفشغ ثكهٛخ انُٓذعخ .  –انغٛذ االعتبر انذكتٕس/ دغٍ َذٚش خٛش هللا  -

 انغٛذ يذبفظ االعكُذسٚخ )ثظفتّ(  .5

فًٛب ٚتعهق ثبنشكٕٖ انًقذيخ يٍ  12/2/6112ثشأٌ قشاس يجهظ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة ثجهغتّ انًُعقذح فٗ  .2

عذد )طالة( ٔانًقٛذٍٚ ثبنفشقخ انشاثعخ تخظض كشح قذو ٔانًتضشسٍٚ يٍ يُعٓى يٍ أداء االيتذبٌ انشفٕٖ 

 ٔانعًهٗ 

 يب ٚهٗ : 12/2/6112قشاس يجهظ فشع جبيعخ االعكُذسٚخ ثًطشٔح ثجهغتّ انًُعقذح فٗ  .2

 أٔالً : انًٕافقخ عهٗ إعبدح تشكٛم يجهظ فشع جبيعخ االعكُذسٚخ ثًطشٔح 

 خاللعٍ يب تى اَجبصِ فٗ انًًٓخ انعهًٛخ ثكُذا  –يٗ فٛظم انغٛذ أدًذ ضانتقشٚش انًقذو يٍ و.د/ عثشأٌ 

 .  21/2/6112ٔدتٗ  1/2/6115انفتشح يٍ 

 يقتشح الئذخ اإلعكبٌ انًتًٛض ثبنكهٛخ  ثشأٌ 
                

 

 جلنى شئون الدارسات العليا والبحوث.-رابعا:

 الثانى  :إعتمادات المناقشات لموضوعا

 بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمابهم: مناقشات رسابل الماجستير اعتماد : اوال

 تدريب االلعاب الرياضية  وليد محمد خليل مدنى 1

 تدريب االلعاب الرياضية ابو السعود فريد عبده 2

 تدريب الرياضات المائية  نواف احمد جاسم االنصارى  3

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية هند احمد شوقى يوسف 4

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية مها محمد سعيد ابراهيم  5

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية عبد الرزاق ابراهيم عبد الرزاق 6

 الفردية تدريب المنازالت والرياضات على ابراهيم على عبد الغنى  7

 االدارة الرياضية والترويح رضا عبد الفتاح سعد خليل  8
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 بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمابهم: مناقشات رسابل الدكتوراه اعتماد : ثانيا

 تدريب االلعاب الرياضية راجح فوزى احمد غالى 1

 تدريب االلعاب الرياضية محمد رجب على عشرى 2

 تدريب االلعاب الرياضية محمد فكرى عطا هللا  3

 تدريب المنازالت والرياضات الفردية على فتوح عبد الفتاح عطوة 4

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية حسن محمد كمال طه الحاوى 5

 

 : موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكمثالثا

 :الثالث  الموضوع

 المقدمتة الماجستتير لرسالةعلي تشكيل لجنة المناقشة والحكم الرياضة المدرسية  بشأن موافقة مجلس قسم        

تااري  التساجيل ، 8/01/3102بتااري  الماجستتيرالمقيتد بمرحلتة  –محمد غانم عبتد التدايم القتزاز  من الباحث /

01/3/3102 

 مناهج وطرق تدريس التربية البدنية( وموضوعها:تخصص )

 صعوبات دمج التالميذ ذوى القدرات الخاصة فى درس التربية الرياضية للمرحلة االبتدابية" " 

 المناقشة والحكم من السادة :لجنة ويقترح تشكيل 

بكليااة التربيااة الرياضااية طاارا التاادريس بقساام الرياضااة المدرسااية اسااتاذ   نوال إبراهيم شلتوت   ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

بكلياااة التربياااة طااارا التااادريس بقسااام المنااااهج وطااارا التااادريس اساااتاذ    وحيد الدين السيد عمر   ا.د/

 جامعة بورسعيد)مناقشا( –الرياضية 

 –بكلياة التربياة الرياضاية للبناين المناهج بقسم الرياضة المدرسية استاذ   عبير معوض محمد عبد هللا    ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا(

 –بكلياة التربياة الرياضاية للبناين مساعد بقسم الرياضاة المدرساية استاذ  ا.م.د/اشرف صبحى يونس  

 جامعة االسكندرية )مناقشا(

   

 :الرابع  الموضوع

 المقدمتة الماجستتير لرسالةعلي تشكيل لجنة المناقشة والحكم الرياضة المدرسية  بشأن موافقة مجلس قسم        

تاري  التسجيل ، 01/01/3103بتاري  الماجستيرالمقيد بمرحلة  –محمود ابراهيم الدسوقى علون  من الباحث /

8/2/3103 
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 مناهج وطرق تدريس التربية البدنية( وموضوعها:تخصص )

 تأثير برنامج العاب تمهيدية على بعض المهارات الحركية والتوافا االجتماعى" 

 مدارس التربية الفكرية"لتالميذ 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

بكلية التربية الرياضية للبنين العاب القوى بقسم الرياضة المدرسية استاذ   عادل محمود عبد الحافظ    ا.د/

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –

 –بكلياة التربياة الرياضايةطرا التدريس بقسام الرياضاة المدرساية استاذ   ميرفت على حسن خفاجة     ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا(

جامعاااة  –اساااتاذ المنااااهج وطااارا التااادريس  بكلياااة التربياااة الرياضاااية   ا.د/صالح انس محمد ابو جعفر  

 بورسعيد )مناقشا(

جامعاة    –ة وعميد كلية التربية استاذ الصحة النفسية بقسم الصحة النفسي ا.د/صبحى عبد الفتاح الكفورى

 كفر الشي  )مشرفا(

   

 :الخامس  الموضوع

 لرستتتالةعلتتتي تشتتتكيل لجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم  تااادريب الرياضاااات المابياااة بشتتتأن موافقتتتة مجلتتتس قستتتم        

بتااااري  الماجستتتتير المقيتتتد بمرحلتتتة  –محمتتتد عتتتادل محمتتتد ستتيد زيتتتن التتتدين  متتتن الباحتتتث / المقدمتتتةالماجسااتير

 9/03/3101تاري  التسجيل ، 01/01/3103

 التدريب الرياضى فى رياضة التجديف( وموضوعها:تخصص )

 للسباحين والغواصين والمجدفين " دراسة بعض المحددات البدنية والفسيولوجية" 

 شة والحكم من السادة :لجنة المناقويقترح تشكيل 

فسيولوجيا الرياضة بقسم العلاوم الصاحية بكلياة التربياة الرياضاية  استاذ   عزة عبد الغنى عبد العزيز     ا.د/

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –للبنات 

اسااتاذ تاادريب الرياضااات المابيااة بقساام تاادريب الرياضااات المابيااة بكليااة  ا.د/ منتصر ابراهيم طرفة 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –التربية الرياضية للبنين 

استاذ تدريب الرياضات المابية بقسم تدريب الرياضات المابية ووكيل كلية  ا.د/حسين على عبد السالم    

جامعة االسكندرية لشبون خدمة المجتمع  –التربية الرياضية للبنين 

 )مشرفا(وتنمية البيبة

استاذ مساعد بقسم تدريب الرياضات المابية بكلية التربية الرياضية للبنين  ا.م.د/زياد محمد امين 

 جامعة االسكندرية)مشرفا( –
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 :السادس  الموضوع

الماجساتير  لرستالةعلي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم  تدريب الرياضات المابية بشأن موافقة مجلس قسم        

تااري  ،  01/01/3103بتااري الماجستتير المقيتد بمرحلتة  –محمتد محمتد ستليمان محمتد  متن الباحتث / المقدمة

 02/0/3102التسجيل 

 التدريب الرياضى فى رياضة الغوص( وموضوعها:تخصص )

 برنامج مقترح لتدريس مبادئ الغوص التجارى لطالب التخصص" 

 بكليات التربية الرياضية "

 السادة : لجنة المناقشة والحكم منويقترح تشكيل 

استاذ تدريب السباحة وربيس قسم تدريب الرياضات المابية بكلية التربياة  ا.د/ اشرف عدلى ابراهيم  

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

استاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات المابية بكلية التربية      عادل محمد سيد زين الدين ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

اسااتاذ مساااعد بقساام نظريااات وتطبيقااات الرياضااات المابيااة بكليااة التربيااة  ا.م.د/مجدى رمضان ابو عرام

 بنات جامعة بورسعيد)مناقشا( –الرياضية بنين 

   

 :السابع  الموضوع

التدكتوراه  لرستالةعلتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم  تدريب االلعااب الرياضاية بشأن موافقة مجلس قسم        

تاااري  ، 01/01/3103بتاااري  االتتدكتوراه المقيتتد بمرحلتتة  –احمتتد رجتتب امتتين راشتتد  متتن الباحتتث / المقدمتتة

 8/7/3101التسجيل 

 تدريب كرة القدم( وموضوعها:تخصص )

 تأثير استخدام تدريبات متنوعة على تطوير بعض االداءات المهارية والخططية " 

 لناشا كرة القدم"

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

بكليااة التربيااة تاادريب كاارة القاادم  بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية  اسااتاذ   حسن السيد ابو عبده     ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

بكليااة التربيااة تاادريب كاارة القاادم  بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية  اسااتاذ  ا.د/عادل عبد الحميد الفاضى

 االسكندرية )مناقشا( جامعة –الرياضية للبنين 

تاادريب كاارة القاادم  ووكياال كليااة التربيااة الرياضااية لشاابون التعلاايم  اسااتاذ  ا.د/ياسر محفوظ عطوة

 جامعة بنها )مناقشا( -والطالب  

بكليااة التربيااة تاادريب كاارة القاادم  بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية  اسااتاذ  ا.د/هشام محمد احمد حمدون

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 
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 :الثامن  الموضوع

الادكتوراه  لرستالةعلتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم  تدريب االلعااب الرياضاية بشأن موافقة مجلس قسم        

تاااري  ، 03/3/3103بتاااري  التتدكتوراه المقيتتد بمرحلتتة  –حستتين محمتتد كامتتل حستتين  متتن الباحتتث / المقدمتتة

 02/3/3102التسجيل 

 تدريب هوكى( وموضوعها:تخصص )

 برنامج تدريبى نوعى لتنمية القدرة على إدراك وحدة الصورة فى اللعب الجماعى" 

 سنة فى لعبة الهوكى" 03 – 8للمبتدبين من سن 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

بكليااة التربيااة تاادريب الهااوكى  بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية  اسااتاذ   مرعى حسين مرعى     ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

بكليااة تاادريب العاااب المضاارب  بقساام تاادريب االلعاااب الرياضااية  اسااتاذ  ا.د/ياسر كمال محمود غنيم 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –التربية الرياضية للبنين 

 –الهااوكى بقساام تاادريب االلعاااب بكليااة التربيااة الرياضااية للبنااات  اسااتاذ  ا.د/علياء محمد سعيد عزمى

 جامعة الزقازيا )مناقشا(

بكلياة  –مسااعد ساابقا  اساتاذ لمستشارالفنى لالتحاد المصارى للهاوكى وا ا.م.د/عبد الفتاح محمد عبد هللا 

 جامعة حلوان )مشرفا( –التربية الرياضية 

   

 :التاسع الموضوع

 لرستالةعلتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم  العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية بشأن موافقة مجلس قسم        

، 02/2/3103بتاري   الماجستير بمرحلة  ةالمقيد –نرمين محمد صبحى طه   / ةمن الباحث المقدمةالماجستير 

 03/1/3103تاري  التسجيل  

 اصابات الرياضة والتأهيل( وموضوعها:تخصص )

 دراسة تحليلية الصابات سباحى المونو " " 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

الرياضات المابية بقسم الرياضات المابية بكلية التربية الرياضية استاذ  جليلة حسن محمد ابراهيم  ا.د/

 جامعة االسكندرية)مناقشا( –للبنات 

االصابات الرياضية والتأهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحية استاذ  .د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر  ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

استاذ تدريب الرياضات المابية بقسم تدريب الرياضات المابية ووكيل كلية  ا.د/حسين على عبد السالم    
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االسكندرية لشبون خدمة المجتمع  جامعة –التربية الرياضية للبنين 

 )مشرفا(وتنمية البيبة

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

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

   

 :العاشر الموضوع

 لرستالةعلتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم  العلوم الحيوية والصاحية الرياضاية بشأن موافقة مجلس قسم        

بتاااري   الماجسااتير المقيتتد بمرحلتتة  –شااادى ناااظم محااروس عبااد المقصااود   متتن الباحتتث / المقدمتتةالماجسااتير 

 08/1/3102تاري  التسجيل  ، 02/2/3103

 التربية الصحية والصحة الرياضية( وموضوعها:تخصص )

 تأثير برنامج تأهيلى باستخدام الوسط المابى على كفاءة الجهاز الدورى التنفسى " 

 لألطفال المصابين بالربو الشعبى" 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

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

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –التربية الرياضية للبنين 

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –امراض الصدر بكلية الطب استاذ      عبد المنعم كامل ربيعا.د/

 

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

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –التربية الرياضية للبنين 

استاذ الطب الطبيعى والروماتيزم بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم  ا.د/ايمان عباس محمود القاضى

 جامعة أسيوط)مشرفا( –والتأهيل بكلية الطب 

   

 :الحادى عشر الموضوع

الادكتوراه  لرستالةعلي تشكيل لجنة المناقشة والحكتم  تدريب التمرينات والجمباز بشأن موافقة مجلس قسم        

تااري  ، 01/01/3103بتااري   الادكتوراه المقيد بمرحلتة  –عادل على عباس المنجودى  من الباحث / المقدمة

 08/1/3102التسجيل  

 تدريب التمرينات والعروض الرياضية( وموضوعها:تخصص )

 تأثير الدمج بين التمرينات الهوابية والالهوابيةعلى بعض مكونات الجسم ودهون" 

 الدم لالطفال زابدى الوزن  " 
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 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

التمرينات والجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية استاذ  احمد ابراهيم شحاتة   ا.د/

 جامعة االسكندرية )مشرفا( -الرياضية

جامعة  –بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية استاذ  .د/مسعود كمال غرابة   ا

 طنطا)مناقشا(

تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية استاذ  .د/مهاب عبد الرزاا احمد  ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية للبنين 

استاذ مساعد بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية  ا.م.د/اسالم محمد محمود سالم 

 جامعة االسكندرية)مناقشا( –للبنين 

   

 :الثانى عشر الموضوع

الماجستير  لرسالةعلي تشكيل لجنة المناقشة والحكم  تدريب التمرينات والجمباز موافقة مجلس قسمبشأن         

تاري  ، 01/01/3103بتاري   الماجستير المقيد بمرحلة  –احمد على يحيى على يوسف  من الباحث / المقدمة

 8/2/3103التسجيل  

 تدريب التمرينات والعروض الرياضية( وموضوعها:تخصص )

 حركى( باستخدام التوريبات النوعية لتحسين االداء المهارى–أثر تطوير االدراك )الحس " 

 للدورة الخلفية المستقيمة كنهاية حركية على العارضتين مختلفى االرتفاع " 

 لجنة المناقشة والحكم من السادة :ويقترح تشكيل 

 -التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضيةالجمباز بقسم تدريب استاذ  صديا محمد إبراهيم    ا.د/

 جامعة االسكندرية )مناقشا(

استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية  .د/حسنى سيد احمد حسين    ا

 جامعة االسكندرية )مشرفا( -الرياضية

بقسم تدريب التمرينات والجمباز والتعبير الحركى بكلية التربية استاذ  .د/مرفت احمد كمال محمد   ا

 جامعة طنطا )مناقشا(  –الرياضية 

استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية  ا.د/هيثم عبد الرزاا احمد  

 جامعة االسكندرية )مشرفا( -الرياضية
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 :الثالث عشرالموضوع 

 الادكتوراه علي تشكيل لجنة المناقشة والحكتم لرستالة االدارة الرياضية والترويح بشأن موافقة مجلس قسم        

، تاااري  03/3/3101بتاااري   التتدكتوراه المقيتتد بمرحلتتة  – يااونسمحمااد احمااد خليفااة  المقدمتتة متتن الباحتتث /

 00/3/3102التسجيل 

 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 "استراتيجية تسويقية مقترحة النشطة االتحاد الرياضى المصرى للجامعات " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسااتاذ  االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة     

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

اسااتاذ  االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

اسااتاذ  االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة  ا.د/مها محمد حسن الصغير 

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنات 

جامعااااة  –بكليااااة التربيااااة الرياضااااية للبنااااين  االدارة الرياضااااية اسااااتاذ   ا.د/ وليد مرسى الصغير

 حلوان)مناقشا(

   

 :الرابع عشرالموضوع 

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

 00/01/3102بتاري   الماجستيرالمقيد بمرحلة  – سعود خليفة البوسعيدى  المقدمة من الباحث /الماجستير

 01/3/3103تاري  التسجيل 

 تخصص )االدارة الرياضية( وموضوعها:

 "مبادئ الجودة الشاملة كمدخل لتطوير اهداف المراكز الترفيهية بسلطنة عمان " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

اسااتاذ  االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة  ا.د/محمد عبد العزيز سالمة     

 (مناقشاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

اسااتاذ  االدارة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة  ا.د/سمير عبد الحميد على 

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

بكليااة التربيااة الرياضااية بقساام االدارة الرياضااية  االدارة الرياضااية اسااتاذ   ا.د/ نبيه عبد الحميد العلقامى

 حلوان)مناقشا(جامعة  – بالهرم

االدارة الرياضااية والتاارويح بكليااة التربيااة الرياضااية  اسااتاذ مساااعد بقساام ا.م.د/امين محمود عبد اللطيف جعفر

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –للبنين 

   القــــرار: 
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 :الخامس عشرالموضوع 

الادكتوراه  علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة اصاول التربياة الرياضاية بشأن موافقة مجلس قسم        

، تااري  03/3/3101بتااري   الادكتوراه المقيتد بمرحلتة  – احمد رأفت فرياد اباو الساعود المقدمة من الباحث /

 03/0/3101التسجيل  

 تخصص )علم النفس الرياضى( وموضوعها:

 المساندة المجتمعية وعالقتها بالصالبة النفسية ودافعية االنجاز الرياضى" 

 " لدى العبى المستويات الرياضية العليا 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية  استاذ علم الحركة  ناهد انور الصباغا.د/ 

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –للبنين 

طنطا جامعة  –كلية التربية الرياضية  عميد  استاذ علم النفس الرياضى و  عزة شوقى الوسيمىا.د/ 

 )مناقشا(

بكلية التربية  قسم اصول التربية الرياضيةباستاذ علم النفس الرياضى  ا.د/مجدى حسن يوسف  

 (مشرفاجامعة االسكندرية ) –الرياضية للبنين 

قسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية باستاذ علم النفس الرياضى    سكينة محمد نصر ا.د/

 جامعة االسكندرية )مناقشا( –الرياضية للبنين 

   

 : لسادس عشرالموضوع ا

تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم تعتديل علتي  العلاوم الحيوياة والصاحية الرياضاية بشأن موافقة مجلس قسم        

بتااااري  المقيتتتد بمرحلتتتة التتتدكتوراه  –حستتتن محمتتتد كمتتتال الحتتتاوى  المقدمتتتة متتتن الباحتتتث /التتتدكتوراه  لرستتتالة

 00/00/3101، تاري  التسجيل  8/01/3102

 تخصص )إصابات الرياضة والتأهيل( وموضوعها:

 " تأثير التأهيل البدنى مع مكمل غذابى لحاالت االنزالا العنقى لتحسين 

 االداء الوظيفى للمنطقة العنقية" 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

استاذ االصابات الرياضية والتاهيل البادنى المتفارغ بقسام العلاوم الحيوياة  ا.د/حسن محمد النواصرة  

جامعاة االساكندرية  –والصحية الرياضاية بكلياة التربياة الرياضاية للبناين 

 )مناقشا(

صابات الرياضية والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوياة والصاحية استاذ اال ا.د/عبد الباسط صديا عبد الجواد   

 جامعة االسكندرية )مشرفا( –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

استاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية للبناات  ا.د/ جيهان يحيى محمود عفيفى 

 جامعة الزقازيا )مناقشا( –

 د/عبد الصمد ابراهيم الحوالة1التعديل نظرا لوفاة اتم 
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 ابعاً : موضوعات تسجيل خطط األبحاثر

 السابع عشر  :  عالموضو

محمذ الخاصـة بالدارس/الدكتوراه على تسجيل خطة بحث االدارة الرياضية والترويح  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها: االدارة الرياضية(تخصص) الدكتوراهالمقيد بمرحلة  –حموده محمذ محمود الخولي  

 للرياضيين المصريين "" دور الهيبات الرياضية فى مواجهة ظاهرة التجنيس 

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

قستتم االدارة الرياضتتية  األداره الرياضتتيةاستتتا     د/ محمد عبدالعزيز سالمه1ا

 –بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية للبنتتتين والتتتترويح  

 جامعة االسكندرية 

مستتاعد بقستتم االدارة الرياضتتية والتتترويح  استتتا         ا.م.د/امين محمود جعفر 

جامعتتتتتة  –بكليتتتتتة التربيتتتتتة الرياضتتتتتية للبنتتتتتين 

 االسكندرية

 الثامن عشر  :  الموضوع

ياسر احمذ الخاصـة بالدارس/الدكتوراه على تسجيل خطة بحث تدريب االلعاب الرياضية  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها: تدريب كرة القدم(تخصص) الدكتوراهالمقيد بمرحلة  –محمذ مراد  

 االداءات الوظيفية والفنية " تأثير تدريبات مركبات التحمل لبعض

 لحكام كرة القدم بدولة الكويت  " 

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

العلوم الحيوية بقسم  فسيولوجيا الرياضة استا  ا.د/عبد المنعم بدير القصير 

بكلية التربية الرياضية  والصحية الرياضية 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

تدريب االلعاب الرياضية بقسم  كرة القدم استا  ا.د/حسن السيد ابو عبده

 –بكلية التربية الرياضية للبنين  الرياضية 

 جامعة االسكندرية 

استتتا  تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم تتتدريب االلعتتاب  ا.د/هشام محمد حمدون

 –التربيتتتة الرياضتتتية للبنتتتين بكليتتتة الرياضتتتية 

 جامعة االسكندرية

 التاسع عشر  :  الموضوع

مؤمن فوزى احمذ الخاصـة بالدارس/الماجستير على تسجيل خطة بحث الرياضة المدرسية  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها: التربية البدنية( مناهج وطرق تدريستخصص) الماجستيرالمقيد بمرحلة  –عبذ العال  
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 " وحدة دراسية مقترحة لنشاط كرة القدم بالمدرسة الرياضية اإلعدادية 

 بمحافظة االسكندرية  "

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

بكليتتة استتتا  المنتتاهج بقستتم الرياضتتة المدرستتية  ا.د/ عبير معوض عبد هللا 

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

استتتا  تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم تتتدريب االلعتتاب  ا.د/هشام محمد حمدون

 –بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية للبنتتتين الرياضتتتية 

 جامعة االسكندرية

بكليتتة التربيتتة متتدرس بقستتم الرياضتتة المدرستتية  م.د/اسالم صالح السيد الشاعر

 جامعة االسكندرية –الرياضية للبنين 

 العشرين  :  الموضوع

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

 وموضوعها: تدريب جودو(تخصص) الدكتوراهالمقيد بمرحلة  –محمذ منير مصطفي عبذ الغني  بالدارس/

 " استخدام نماذج خططية دولية خالل بعض مناطا البساط لتطوير

 فعالية محددات النشاط الهجومى لالعبى الجودو  "

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

المصارعة بقسم تدريب المنازالت  استا  ا.د/محمد رضا حافظ الروبى  

بكلية التربية الرياضية  والرياضات الفردية 

 جامعة االسكندرية  –للبنين 

مساعد بقسم تدريب المنازالت  استا  ا.م.د/وليد محسن مصطفى نصره

بكلية التربية الرياضية  والرياضات الفردية 

 جامعة االسكندرية –للبنين 

متتتدرس بقستتتم تتتتدريب المنتتتازالت والرياضتتتات  م.د/احمد ابراهيم صبرة

جامعتة  –بكلية التربية الرياضية للبنين  الفردية 

 االسكندرية

     

 الحادى والعشرين:  الموضوع

معتس عبذ الخاصـة بالدارس/الدكتوراه على تسجيل خطة بحث اصول التربية الرياضية  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها: اختبارات ومقاييس(تخصص) الدكتوراهالمقيد بمرحلة  –الفتاح مغازى البياع  

 " التحليل العاملى التوكيدى لبنية نظام األداء البدنى فى بعض االنشطة الرياضية المختارة"



 
14 

 

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

اختبارات ومقاييس بقسم اصول التربية  استا  ا.د/محمد صبرى عمر

 –بكلية التربية الرياضية للبنين الرياضية 

 جامعة االسكندرية 

مساعد بقسم اصول التربية الرياضية  استا  ا.م.د/وليد سليمان اسماعيل الصعيدى

جامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 االسكندرية

 الثانى والعشرين:  الموضوع

لخاصـة الماجستير اعلى تسجيل خطة بحث تدريب المنازالت والرياضات الفردية  بشأن موافقة مجلس قسم     

 وموضوعها: تدريب رفع اثقال(تخصص) الماجستيرالمقيد بمرحلة  –وليذ محمذ ابو بكر ياسين ماضي  بالدارس/

 " دراسة تحليلية لحاالت إغماء الرباعيين أثناء رفعة الكلين والنطر   "

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

مساعد بقسم تدريب المنازالت  استا  ا.م.د/حمدى عبد المقصود الجزار

بكلية التربية الرياضية  والرياضات الفردية 

 جامعة االسكندرية –للبنين 

ا.م.د/امتتتتتتانى كامتتتتتتل عبتتتتتتد العظتتتتتتيم 

 الشوربجى

 -الفستتيولوجى بكليتتة الطتتباستتتا  مستتاعد بقستتم 

 جامعة االسكندرية

متتتدرس بقستتتم تتتتدريب المنتتتازالت والرياضتتتات  م.د/احمد ابراهيم صبرة

جامعتة  –بكلية التربية الرياضية للبنين  الفردية 

 االسكندرية

 

 إعتمادات االمتحان التأهيلىخامسا : 

 :الثالث و العشرين  الموضوع

 بشأن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:     

 نهى حسن حمزة -
 عيد كمال عبد العزيز البانوبى -
 عالء محمد نحاسة  -
 احمد عرفة ابراهيم عامر -
 محمد احمد خليفة يونس -
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 :الرابع والعشرين الموضوع

من قسام  –تحويل قيد الدارس/اسامة سعد عبد الواحد على  تدريب التمرينات والجمباز بشأن موافقة مجلس قسم      

 تدريب التمرينات والجمباز الى قسم الرياضة المدرسية وذلك لشغله وظيفة معيد بالقسم.

 الخامس والعشرين : الموضوع

ايمن االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /على تشكيل لجنة تدريب الرياضات المائية  بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب سباحةتخصص  –احمد السيد زعير

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

بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية  السباحة استا  ا.د/محمد فتحى الكردانى  

 السكندرية جامعة ا –الرياضية للبنين 

استتتا  الستتباحة بقستتم تتتدريب الرياضتتات المائيتتة بكليتتة التربيتتة    على فهمى البيك  ا.د/

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

استا  تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب الرياضات المائية  ا.د/عزت احمد فضل الهوارى

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية السباحة استا     مجدى محمد ابو زيد ا.د/

 جامعة االسكندرية  –الرياضية للبنين 

استا  تدريب رياضتات مائيتة بقستم تتدريب الرياضتات المائيتة    منتصر ابراهيم طرفة ا.د/

 سكندرية جامعة اال –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 

 السادس والعشرين : الموضوع

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص تدريب مسابقات الميدان والمضمار   بشأن موافقة مجلس قسم

 تدريب العاب القوىتخصص  –نعيمة سالم سعيد ابو ديةبالدارس /

 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :               
 تدريب مسابقات الميدان والمضماربقسم  العاب القوى استا  ا.د/على حسين القصعى   

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 والمضتمارتتدريب مستابقات الميتدان بقستم  العاب القوى استا    سمير عباس عمر ا.د/

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 تدريب مسابقات الميدان والمضماربقسم  العاب القوى استا  ا.د/سامى ابراهيم نصر 

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 
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 والمضمار تدريب مسابقات الميدانبقسم  العاب القوى استا  احمد فكرى محمد سليمان ا.د/

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 تتدريب مستابقات الميتدان والمضتماربقستم  العاب القوى استا    عبد المنعم ابراهيم هريدى ا.د/

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

 

 السابع والعشرين : الموضوع

الخاص على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه العلوم الحيوية والصحية الرياضية   بشأن موافقة مجلس قسم

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون الرتبية الصحية والصحة الرياضيةتخصص  –عايدة محمد حسين / ةبالدارس

 اللجنة مكونة من كال من  :  
العلوم الحيوية والصحية بقسم  فسيولوجيا الرياضة استا  ا.د/عبد المنعم بدير القصير 

 سكندرية جامعة اال –بكلية التربية الرياضية للبنين  الرياضية 

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية بقسم  التربية الصحية استا    نادية محمد رشاد ا.د/

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

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

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  الرياضية 

العلوم الحيوية والصحية بقسم  فسيولوجيا الرياضة استا  جنات محمد درويشا.د/

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  الرياضية 

العلوم الحيوية بقسم  إصابات الرياضة والتأهيل استا    احمد عبد الفتاح عمران ا.د/

جامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين  والصحية الرياضية 

 االسكندرية 
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 الثامن والعشرين : عالموضو

على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص العلوم الحيوية والصحية الرياضية   بشأن موافقة مجلس قسم

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة إصابات الرياضة تخصص  –مصطفى ابراهيم عبد الكريم الربيعىبالدارس /

 مكونة من كال من  :  
العلوم الحيوية بقسم  إصابات الرياضة والتأهيل استا  ا.د/حسن محمد النواصرة 

جامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين  والصحية الرياضية 

 االسكندرية 

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية بقسم  تربية القوام استا    صفاء صفاء الدين عباس ا.د/

 جامعة االسكندرية  – بكلية التربية الرياضية للبنين

العلوم الحيوية بقسم  إصابات الرياضة والتاهيل استا  ا.د/عبد الباسط صديق عبد الجواد 

جامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين  والصحية الرياضية 

 االسكندرية 

العلوم الحيوية بقسم  إصابات الرياضة والتأهيل استا  مصطفى السيد إصماعيل طاهر ا.د/

جامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين  صحية الرياضية وال

 االسكندرية 

العلوم الحيوية والصحية بقسم  فسيولوجيا الرياضة استا    يوسف دهب على ا.د/

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين  الرياضية 

 

 التاسع والعشرين : الموضوع

ل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص على تشكيالعلوم الحيوية والصحية الرياضية   بشأن موافقة مجلس قسم

  تدريب المصارعةتخصص  –احمد عباس صادابالدارس /
 وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من  :  

المصارعة بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  استا  ا.د/محمد رضا حافظ الروبى 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

تدريب المنازالت والرياضات الفردية  المبارزة بقسم استا    رمزى عبد القادر الطنبولى ا.د/

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

تدريب المنازالت والرياضات الفردية  المصارعة بقسم استا  ا.د/صالح محمد عسران 

 جامعة االسكندرية –بكلية التربية الرياضية للبنين 

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

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

بكلية تدريب المنازالت والرياضات الفردية  مساعد بقسم استا    .م.د/ثروت سعيد عبد الحكيم  ا

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 
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 :الثالثين   الموضوع

االدارة الرياضية والترويح على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس  مجلس قسمبشأن موافقة 

 تخصص االدارة الرياضية – جيهان احمد حسن/

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

استتتتا  االدارة الرياضتتتية بقستتتم االدارة الرياضتتتية والتتتترويح   ا.د/محمد عبد العزيز سالمة 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

استتتتا  االدارة الرياضتتتية بقستتتم االدارة الرياضتتتية والتتتترويح   ا.د/سمير عبد الحميد على 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

استا  مساعد ورئيس قسم االدارة الرياضية والترويح بكلية  اوى ا.م.د/رافت سعيد هند

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

 

 :الحادى والثالثين الموضوع

هبة االدارة الرياضية والترويح على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس / موافقة مجلس قسم بشأن

 تخصص االدارة الرياضية – احمد بسطاوى

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

استتتتا  االدارة الرياضتتتية بقستتتم االدارة الرياضتتتية والتتتترويح   ا.د/محمد عبد العزيز سالمة 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

استتتتا  االدارة الرياضتتتية بقستتتم االدارة الرياضتتتية والتتتترويح   ا.د/سمير عبد الحميد على 

 جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

استا  مساعد ورئيس قسم االدارة الرياضية والترويح بكلية  ا.م.د/رافت سعيد هنداوى 

 جامعة االسكندرية –التربية الرياضية للبنين 

 

 :الثانى و الثالثين  الموضوع

رباايس جامعااة االسااكندرية بخصااوص قاارار مجلااس الجامعااة فااى  –الخطاااب الااوارد ماان ا.د/عصااام الكااردى بشااأن      

بتطبيا الرأى القانونى للسيد االستاذ الدكتور/ المستشار القاانونى لاربيس الجامعاة اناه فاى حالاة غيااب  33/3/3107

عضو المجلس ثالث جلسات متتالية او خمسة متفرقة بدون عذر مقبول ال يكون للعضو الحاا فاى التصاويت وحضاور 

 هذا العام والعام الذى يليه. المجلس
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 :الثالث والثالثين  الموضوع

عياشاة اعتمااد تقاارير االسااتذة المناقشاين لرساالة الماجساتير الخاصاة بالادارس/ هشاام مصاطفى علاى اباو بشأن      

 وتشكيل لجنة ثالثية لبحث الشكوى المقدمة من السادة المناقشين.

 

 :الرابع والثالثين  الموضوع

االقتراح المقادم مان ا.د/ نادياة محماد سالطان بخصاوص برناامج " تادريب اللياقاة البدنياة" للدراساات العلياا بشأن      

 ماجستيرـ دكتوراه( –بمرحلة الدراسات العليا )دبلوم 

 

 :الخامس والثالثين الموضوع

 72ة االساكندرية بخصاوص صاورة مان القاانون رقام ربيس جامعا –الخطاب الوارد من ا.د/ عصام الكردى بشأن      

 فى شأن مكافحة اعمال اإلخالل باالمتحانات        3102لسنة  010بتعديل بعض احكام القرار رقم  3107لسنة 

 

 :السادس والثالثين الموضوع   

ضرورة استالم التقارير الفردية الخاصة بإقرار صالحية او عدم صالحية الرسالة للمناقشة من هيبة لجنة بشأن      

المناقشة والحكم قبل تحديد موعد اللجنة، ولن يتم تحديد ميعاد لجنة المناقشة اال بعد استالم التقارير الفردية بالوسابل 

 التالية: 

 لمكتب وكيل الكلية بالبريد  -

 بريد مسجل بعلم الوصول -

 ان يسلم اصل التقرير يوم اجراء المناقشة. على،postgrad.vd@alexu.edu.egالبريد االلكترونى  -

-  

 والثالثينالسابع لموضوع ا

 .3107/3108بشأن الخطة الزمنية للعام الجامعى 

 01/9/3107وحتى  9/9/3107اعتبارا من  3107مواعيد تسجيل المواد لفصل الخريف -أوال :

اسبوع بما فيهم ايام االمتحانات اعتبارا من السبت  02ولمدة  32/9/3107* الدراسة اعتبارا من 

 1/0/3108ولمدة اسبوعين حتى الخميس 21/03/3107

 39/03/3107وحتى الخميس  3/03/3107اعتبارا من السبت  3108التقديم لفصل الربيع  -ثانيا:

mailto:postgrad.vd@alexu.edu.eg،على
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 31/0/3108وحتى االربعاء 31/0/3108* تسجيل المقررات اعتبارا من السبت 

 31/2/3108وحتى الخميس  01/3/3108* الدراسة اعتبارا من السبت 

 31/2/3108وحتى الخميس  03/2/3108* االمتحانات اعتبارا من السبت

 33/3/3108وحتى الثالثاء  32/3/3108تسجيل المقررات لفصل الصيف اعتبارا من السبت  -ثالثا : 

  32/8/3108وحتى الخميس  21/3/3108* الدراسة اعتبارا من السبت 

 . 32/8/3108وحتى الخميس  08/8/3108* االمتحانات اعتبارا من السبت 

 

 الثامن والثالثين الموضوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشأٌ رصحيح انخطأ انًبدٖ فٗ انضجم انذراصٗ نهطبنبت/ بجبذ انهطيبا فبعبم بجبذ انهطيبا ى ٔانبلٖ صبجك نبّ ابزًببد     

 حيث رجيٍ ٔجٕد خطأ يبدٖ فٗ رمذير انطبنت نًبدرٗ  42/11/4112درجخ انًبجضزير ثًجهش انجبيعخ ثزبريخ 

 . 4114طرق االحصبء ٔرطجيمبد انحبصت االنٗ يرحهخ يبجضزير صيا  -

 .4114يمذيخ فٗ ليبس االداء انجذَٗ يرحهخ يبجضزير صيا  -

يزغيت فٗ انًبدريٍ حيث أٌ انذارس نى يحضر االيزحبٌ نكال انًبدريٍ حيث اَّ  4114ٔانلٖ رى رضجيهٓى ثفصم انصيا 

 ٔانًثجذ فٗ انٕرلخ انًمذيخ يبٍ اصببرلح انًبٕاد ى ٔثبنزببنٗ انطبنبت كيبر يكزًبم يزطهجببد انًمبرر رعبذيم يزطهجببد انًمبرر

"Incomplete"I  ٔايضب نى يمى انطبنت ثذخٕل االيزحبٌ فٗ االصجٕبيٍ االٔل ٔانثبَٗ فٗ انفصبم انذراصبٗ انزببنٗ ى

االصبببببكُذريخى ٔثبنزببببببنٗ يصبببببجح انبببببذارس فبببببٗ  بببببال يبببببٍ انًببببببدريٍ يُضبببببحت ٔفبببببك اناللحبببببخ انًٕحبببببذح نجبيعبببببخ 

 بهًب ثأَّ رى رصذ اٌ انطبنت راصت ثزمذير "FW"Forced Withdrawalاججبرٖ

 F "Fail" فٗ ٔانلٖ رررت بهيخ انخطأ"CGPA"  ثبنطبنت ٔبهيخ انًٕافمخ بهٗ رصبحيح انخطبأ انًببدٖ انخبص

 . F Wانٗ   F  ٕريٍ ابالِ يٍ راصت رمذيرٔرعذيم َزيجخ نهطبنت نكال انًبدريٍ انًل

 

 التاسع والثالثين الموضوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علتي تشتكيل لجنتة المناقشتة والحكتم لرستالة الحيوياة والصاحه الرياضاية العلاوم بشأن موافقة مجلس قسم        

بتااااري    ماجساااتيرالالمقيتتتد بمرحلتتتة  – محماااد جماااال عبااادالفتاح ساااليمان المقدمتتتة متتتن الباحتتتث / الماجساااتير

 03/0/3101، تاري  التسجيل  03/3/3101

 تخصص )علم النفس الرياضى( وموضوعها:
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 "  ألعبى المنتخب القومى للكاراتية الشابعه لدراسه تحليلية لإلصابات " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

                        جامعه األسكندرية                                                        –استاذ اصابات الرياضه بكلية التربية الرياضية للبنات فلمنج  د/ دولت عبدالرحمن عبدالقادر1ا

 ) مناقشاً(

استاذ التدريب الرياضى لرياضه الكاراتية  قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية  د/ احمد محمود محمد ابراهيم1ا

 جامعه االسكندرية                           ) مناقشا ( –كلية التربية الرياضية للبنين 

ألصابات الرياضية والتاهيل البدنى بقسم العلوم الحيوية والصحه الرياضية استاذ ا د/ مصطفى السيد طاهر1ا

 جامعه االسكندرية                             ) مشرفاً(–كلية التربية الرياضية للبنين 

   

 شئون التعليه والطالب. -خامسا:

 ثشـأٌ اختٛبس أيٍٛ انغـش . الموضـوع االول :

   

 1 6112/6112أيتذبَبد دٔس َٕفًجش نهعبو انجبيعٙ ثشأٌ تذذٚذ  :الثانى وع ـالموض

   

   6112/6112نٕسٕٚط نهعبو انجبيعٙ ثشأٌ تذذٚذ يٛعبد دفم انخشٚجٍٛ نطهجخ انجكب :الثالثوع ـالموض

     0 

 :الرابعوع ـالموض
   6112/6112 ثشأٌ أعتًبد انجذٔل انذساعٙ نهفظم انذساعٙ األٔل نهعبو انجبيعٙ

    

انطبنت/ عًشٔ دبتى عجذانًطهت نقجٕنهّ ثبنكهٛهخ  ٔأعفبئهّ يهٍ ثشأٌ انطهت انًقذو يٍ  :الخامس وع ـالموض

أختجبس انقذساد ٔ َظف انًظبسٚف دٛج أَّ دبطم عهٙ انًشكهض األٔل جًٕٓسٚهخ 

 1ٔرنك ثُبءاً انقشاس انٕصاس٘ 

    

ثشههـأٌ األنتًههبط انًقههذو يههٍ انطبنههت/ يذًههٕد يذًههذ يذًههذ عجههذانعضٚض عهههٙ ألجههشاء  الموضوع السادس :

انتششهٛخ نهكهٛهخ  ٔيشفهق ثطبقهخ 6112أختجبسا قهذساد دٛهج أَهّ حبَٕٚهخ عبيهخ قذًٚهّ 

 1ثبقٙ نإلعبدح 6112/6112نقجٕل قٛذِ ثبنكهٛخ طشفُب نهعبو انجبيعٙ 
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ثشـأٌ األنتًبط انًقذو يٍ انطبنت/ عجهذانشدًٍ ساهب عهعذ يذًهذ انظهٕاف ٔيشفهق  الموضوع السابع :

ثهبقٙ  6112/6112ثطبقخ انتششٛخ نهكهٛهخ نقجهٕل قٛهذِ ثبنكهٛهخ طشفُهب نهعهبو انجهبيعٙ 

 1نإلعبدح

    
 

 

 شئون خدمى اجملتنع وتننية البيئة. -سادسا :

 انزرحيت ثبألبضبء انجذد يزًُيبً نضيبدرٓى انزٕفيك ٔيزيذ يٍ انجٓذ ٔانعطبء -: انًٕعٕع األٔل

-  

 و4112/4112خطخ انًجزًع نهعبو انجبيعٗ  برض -: انًٕعٕع انثبَٗ

-  

  رمذيى يمزرحبد جذيذح نهطالة ٔانكهيخ فٗ يجبل خذيخ  خذيخ انًجزًع ٔرًُيخ انجيئخ -: ًٕعٕع انثبنثان

-  

 

 شئون هيئة تدريس. -ثامنا:

 

 قسه الرياضة املدرسية

 

 .2117/2118بشأن التفويضات الممنوحة للسيد األستا  الدكتور/ رئيس مجلس القسم خالل العام الجامعى  -

 قسه تدريب االلعاب الرياضية

 ترشيح السيد/ محمد محمد عبد الحميد حمزة لشغل وظيفة معيد بالقسم بشأن  -

 م/ وليد عبد المنعم احمد محمد للعمل بوظيفة مدرس بالقسم.1الطلب المقدم من م -

 موافقة مجلس قسم تدريب األلعاب الرياضية على محو الجزاء الموقع على م.د/ محمد حسين جويد  -
-  

-  

 ارقسه تدريب مسابقات امليدان واملضن

 

 .2117/2118بشأن التفويضات الممنوحة للسيد األستا  الدكتور/ رئيس مجلس القسم خالل العام الجامعى  -

 بشأن الطلب المقدم من م.د/ سعد فتح هللا العالم لتعيينه أستا  مساعد بالقسم استنادا الى توصيات اللجنة العلمية  -

 بشأن الطلب المقدم من أ.م.د/ رأفت عبد المنصف على لسفر سيادته لحضور مؤتمر علمى بروسيا  -
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 قسه تدريب املنازالت والرياضات الفردية

بشأن الطلب المقدم من م.د/ صبرى  على قطب بخصوص منحه أجازة بدون مرتب للعام السابع على التوالى لمرافقة الزوجة بالممملكة العربية  -

 السعودية 

 المدرس بالقسم لتجديد إعارته للعام الثانى بالمملكة العربية السعودية . –بشأن الطلب المقدم من م.د/ محمد عبد الرحمن محمد على  -

 بخصوص تفويضات أ.د/ رئيس مجلس قسم تدريب المتزالت والرياضات الفردية . -

 لحضور مؤتمر دولى  –بشأن دعوة أ.د/ محمد رضا الروبى  -
 

 

 

 د/ محمد عبد الحميد زايد لترقيته الى استا  مساعد ب ات القسم والكليه والجامعه .1الطلب المقدم من مبخصوص   -

 بخصوص تفويضات أ.د/ رئيس مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز . -
 

 قسه اصول الرتبية الرياضية

 

و لك لظروف الطيران أثناء  12/7/2117ــ   11لقبول اعت اره لتجاوزه عن الفترة من ، د/ كارم احمد أبوزيد حشيش 1الطلب المقدم من م -

 .8/7/2117ـــ  5االوربية لعلوم الرياضة بالمانيا والمقرر انعقاده خالل الفترة من العودة من المؤتمر الثانى والعشرون للجمعية 

 قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية

 

  31/8/2118الى  1/9/2117فى الفترة من  بشأن الطلب المقدم من أ.د/ معتز باهلل محمد حسانين تجديد أجازة لمرافقة الزوجة -

 والرتويحقسه اإلدارة الرياضية 

 

 بخصوص تفويضات أ.د/ رئيس مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح . -
 

 .األقساو العلنية  -تاسعا :

                         

 -قسه تدريب الرياضات املائية :                        

 : قسه اإلدارة الرياضية والرتويح- 

 أمين سر للمجلس م.د/ حسن فريج  بشأن  ترشيح -
 : قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية-  

 : قسه أصول الرتبية الرياضية-  

 : قسه الرياضة املدرسية- 

  1 2117/2118بشأن تشكيل مجلس قسم الرياضه المدرسية للعام الجامعى  -

 .2117/2118د/ هشام نبيل ابراهيم شرف أمين سر المجلس القسم 1بشأن ترشيح م -

 : قسه تدريب األلعاب الرياضية-   

 : قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار-   

 . 2117/2118لجديد للعام الجامعى تدريب مسابقات الميدان والمضمار ابشأن تشكيل مجلس قسم  -
 : قسه تدريب التنرينات واجلنباز- 

 قسه تدريب التنرينات واجلنباز
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 3107/3108التمرينات والجمباز للعام الجامعى مجلس قسم تدريب  تشكيل -

  تدريب املنازالت والرياضات الفردية :قسه- 

 . 2117/2118لجديد للعام الجامعى ا المنازالت والرياضات الفرديةتدريب بشأن تشكيل مجلس قسم   -

 وتعيين أمين سر للمجلس        

 : ما يستجد من أعمال عاشرا  

 

 مو نفص اليومالواحدة  والهصف  وقد إنتهى اإلجتماع فى متام الشاعة

 عميد الكليةقائم بأعمال   
 

 
 

 أحمد سعد الدين محمود عمرأ.د/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


