جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )12بتاريخ الثالثاء الموافق 2017/7/11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )12المنعقدة بتاريخ  2017/7/11برئاسة أ.د /مها محمود شفيق عبيـد
وامانة سر م.د /رحاب احمد حافظ
وحضور كل من :

أ.د /مها محمد سعيد عبد الحليم
أ.د /سوزان محمد عــــزت

أ.د /محمد حازم محمد ابويوسف

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــالب

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الساده رؤساء االقسام العلمية
أ.د /هاله يوسف احمد منــــــدور
أ.د /امال احمد حسن الحلبى

أ.د /بثينه محمد فاضل محمـــد

د /سوسن يوسف عبده

رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيـة
رئيس قسم الترويح

اساتذة ممثلين عن االقسام العلمية
أ.د /سناء حسن الجبيلى

أ .متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

أ.د /عايدة السيد محمد حسين

أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /عزة محمد حمدى

أ .متفرغ بقسم الترويح

أ.د /مجدة خضر أحمد عبدالباقى

أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /هنية محمود الكاشف

أ .متفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيـة

أ.د /ماجدة احمد محمد حمودة

أ .بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /مها محمد حسن الصغير

أ.متفرغ بقسم االدارة الرياضية

د /ماجدة ناجى نصر

أ.مساعد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /أميمه أنور العقدة

أ.د/هدى حسن محمود

أ.د /أمال شفيق عزب

أ .بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

أ .متفرغ بقسم الترويح

أ .متفرغ بقسم العلوم الصحية

أ.د /نبيلة احمد محمود

واعتذر عن عدم الحضور

أ.د /ماجدة محمد صالح الشاذلى
أ.د /صابرين عطيه مرســـــــال

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجود
أ .متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
رئيس قسم االدارة الرياضية

وقـام بـأعمال السكرتارية اآلنسة  /رشا ابراهيم رجب  ،السيدة  /سوزان على رجب  ،وافتتحت أ  .د /مها
محمود شفيق عميد الكلية الجلسة .

"بسم اهلل الرحمن الرحيم "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع ()1

التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )11بتاريخ األربعاء الموافق2017/6/13

الــقــرار

تم التصديق على المجلس السابق .

الموضوع ()2

الموضوعات العامة -:
 تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعى 2018/2017 تشكيل مجالس االقسام العلمية للعام الجامعى 2018/2017 تشكيل اللجان المنبثقة للعام الجامعى 2018/2017-

-

الــقــرار

بشان المكاتبة الواردة من المجلس األعلى للجامعات بالموافقة على تعديل الالئحة
الداخلية لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
لقد حصلنا على موافقة الجامعة على صرف مكافأة االمتحانات الشفهية والتطبيقية
عن الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى . 2017/2016
فيما يخص الخطاب الذى تم توجيهه لألقسام العلمية عن تغيير مسمى الكلية من "
كلية التربية الرياضية " الى " كلية التربية الرياضية وعلوم الحركة " .التطوير لدينا
فى الكلية أسرع من الكليات المناظرة الدولية االخرى فلدينا(  ) 4برامج ( مناهج
وطرق تدريس –تدريب رياضى وعلوم حركة – ادارة رياضية – ترويح )وال نقتصر
على تخرج معلم للتربية الرياضية فالكلية مسماها أصبح اوسع من مسمى التربية
الرياضية فقط  .فبرجاء من االقسام العلمية إعادة النظر فى هذا الشأن .
االعالن عن موعد المؤتمر السنوى للكلية يوم االربعاء الموافق  2017/7/19فى تمام
الساعة الثانية عشر ظهراً بمدرج د /دالل فهمى .
فى النهاية أتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء المجلس ورؤساء األقسام العلمية
والسادة الوكالء على الفترة التى توليت بها منصب عميد كلية التربية الرياضية للبنات
فقد شرفت بهذا المنصب وأتمنى من المولى عز وجل أن أكون قد وفقت فى أداء مهام
منصبى هذا .

أحيط المجلس علما .

الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا -:
إعتماد مناقشة رسائل علمية -:

الموضوع ()3

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /محمود ثابت الصاوي بكري المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسة تحليلية لالداءات المهارية والخططية لبطوالت العالم للشباب وفقا
للتعديالت الحديثة للقانون الدولي للتايكوندو
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار
الموضوع ()4

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /هيثم محمد مصطفي المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

الكفايات التدريبية وعالقتها بمستوي الطموح ونتائج المباريات لمدربي الكاراتية
بمحافظة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار
الموضوع ()5

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /داني جورج جتو المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

فعالية برنامج تدريبي مركب بداللة النشاط الكهربي لبعض عضالت الطرف
السفلي لتحسين اداء التصويب بوجه القدم االمامي في كرة القدم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار
الموضوع ()6

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة /مريم هشام زكريا نجاتي المقيدة بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي لتطوير القوة الوظيفية لعضالت المنطقة الوسطى وتأثيره علي
المستوي الرقمي لمسابقة الوثب العالى بالطريقة الظهرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار
الموضوع ()7

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة /سحر اشرف احمد محمد المقيدة بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي باستخدام بعض القدرات البدنية والتوافقية وتأثيره في مستوي
االنجاز لمسابقة الوثب الطويل (الصم-البكم)
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()8

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /مؤمن عبد الكريم محمد حسين المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تطوير بعض القدرات االدراكية الحس-حركية وتأثيرها على فعالية الهجوم
الخاطف لدي ناشئي كرة اليد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()9

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /إسراء رمضان عبدالعظيم المقيدة بقسم
اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

تقويم برامج التدريب اإلدارى لألخصائيين الرياضيين بإداره النشاط الرياضى
برعايه الشباب جامعه اإلسكندريه فى ضوء متطلبات العمل
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /سماح ابراهيم شحاته العجان المقيدة بقسم
اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

العالقة بين المناخ التنظيمي واألداء المتميز للعاملين بمهنة التربية الرياضية
بمنطقة االسكندرية األزهرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار
الموضوع ()10

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /عزة جابر محمد عبدالعال المقيدة بقسم
اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

تقويم وظائف ادارة العالقات العامة بمديرية الشباب والرياضة
بمحافظة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()11

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /هيثم محمد ابو المجد المقيد بقسم العلـــــوم
الصحيــــــة بعنوان -:

دراسة المحددات الفسيولوجية لالعبي المصارعة الرومانية والحرة للهواه في
ضوء حمل المناقشة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/6/17وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

تشكيل لجان مناقشة وحكم -:
الموضوع ()12

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /عبدالناصر أحمد محمد سفين
المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية استخدام دورة التعلم في تنمية مفاهيم وابعاد الحركة لتعلم بعض المهارات
الهجومية في كرة اليد لتالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة قنا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ كرة اليد المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة
أ.د/سعاد محمد احمد جبر
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أسـتاذ طــرق تـدريس كـرة اليـد المتفــرغ بقسـم المنـاهج وطــرق
أ.د/زوزو حامـد الحسـب
"مشرفا"
تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/عالءالــدين ابــراهيم صــالح أســتاذ طــرق تــدريس بقســم المنــاهج وطــرق تــدريس التربيــة
"مناقشا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق
أ.د/دعاءا لدرديري أبوالح سن أ ستاذ طرق تدريس كرة ال يد بق سم الم ناهج و طرق تدريس
"مشرفا"
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()13

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن أعادة
تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /حسام السيد محمد احمد
المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير استراتيجية التعلم لالتقان على تعلم بعض مسابقات الميدان و المضمار
لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/عائ شة أح مد ز كي طو قان أ ستاذ م سابقات الم يدان و الم ضمار المت فرغ بق سم الم ناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
"مناقشا"
أستاذ مسابقات الميدان و المضمار المت فرغ بق سم الم ناهج
أ.د/سهير سالم محمد محفوظ
وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
"مشرفا"
أ ستاذ طرق ال تدريس الترب ية الريا ضية بق سم الم ناهج و طرق
أ.د/ع لي مح مد عبدالمج يد
"مناقشا"
التدريس وعميد كلية التربية الرياضية للبنين سابقا جامعة حلوان
أ.د/عفــاف عثمــان عثمــان مصــطفى أســتاذ منــاهج التربيــة الحركيــة بقســم المنــاهج وطــرق
"مشرفا"
تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()14

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /فاطمة رجب محمد حسن المقيدة
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي باستخدام التدريبات الهوائية والالهوائية على الكفاءة
الوظيفية وبعض القدرات البدنية والمهارية لناشئات كرة السلة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم العلوم
أ.د/عزة عبد الغني عبد العزيز محمد
"مناقشا"
الصحية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ كرة السله بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات
أ.د/وليد مصطفي سيد درويش
"مناقشا"
الجماعية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
د/علية ابراهيم زهدي محمد
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة
د /سامية مخ تار مح مد رم ضان
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()15

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد كامل عبد الماجد محمود
المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي مركب مع تناول الكرياتين على مستوي االنجاز لمتسابقي
 100متر عدو
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/سهام محمد حسن سويلم
"مناقشا"
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/ماجده احمد محمد حموده
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/ماهر عبد النبي كامل احمد
جامعة االسكندرية

استاذ الكمياء الحيوية بقسم الكمياء الحيوية بمعهد البحوث
"مشرفا"

اســتاذ الكميــاء الحيويــة بقســم البيولوجيــا الجزئيــة بمعهــد
أ.د/خالــد بســيوني محمــد خليــل
"مناقشا"
الهندسه الوراثية جامعة مدينة السادات
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()16

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /شيماء سامي السطوحي السيد
المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

التحليل البيوميكانيكي والعضلي للخطو وعالقتة بالتوازن كأحد المهارات الحركية
االساسية لمرحلة ما قبل المدرسة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/عائشة عبد المولي السيد
"مناقشا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

 Prof.dr markus tilpاستاذ وعميد معهد علوم الرياضة جامعة جراتس النمسا"مشرفا"
استاذ علم الحركة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
أ.د/مها محمد احمد امين
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم الحركة الرياضية بكل ية الترب ية
أ.د/محمد يحي غيده
"مناقشا"
الرياضية جامعة المنصورة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()17

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /امين فارس فتح هللا كرم المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

النقل الحركي لمهارة الشقلبه الخلفية السريعة علي الحركات االرضية كداله
لمستوي اداء الناشئين في الجمباز الفني
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ الجمباز الفني المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/فاتن عبد الحميد محمود عفيفي
"مناقشًا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علم الحركة بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/شريفة عبد الحميد محمود عفيفي
"مشرفا"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ ع لم الحر كة بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية
أ.د/ح نان مح مد ما لك يو سف
"مناقشًا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()18

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد السعيد مجاهد شحاته المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي( ارضي-مائي) بداللة التحليل الكهربي للعضالت وتأثيره في
تحسين التحمل الخاص والمستوي الرقمي لمتسابقي 10000م مشي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وع لوم
أ.د/خيرية ابراهيم السكري
"مناقشًا"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/ماجده احمد محمد حموده استاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم
التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية "مشرفا"
ا ستاذ م سابقات الم يدان والم ضمار بق سم ال تدريب الريا ضي
أ.د/ا شرف ر شاد شلبي ع لي
"مناقشًا"
بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ
د/ماجده ناجي نصر عبد الحليم استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

الــقــرار

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()19

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /إسراء طارق ابراهيم المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسة بعض القدرات البدنية والمهارية األساسية كأساس إلنتقاء السباحين
الناشئين فى السباحة الحرة بدولة الكويت
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/هدي محمد محمد الخضري استاذ السباحة والرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ السباحة والرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د /جليلة حسن محمد
"مناقشًا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بق سم تدريب الريا ضات
أ.د/منتصر ابراهيم طرفه
"مناقشًا"
المائية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()20

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /خالد احمد عبد الحميد محمد المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير احمال تدريبة مختلفة لالداء الفني علي توازن سوائل الجسم لالعبي
كرة اليد
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ تدريب كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/سعاد محمد احمد جبر
"مشرفا"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم العلوم الصحية
أ.د /عزة عبد الغني عبد العزيز
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/نادية محمد الصاوي جعفر
للبنات جامعة الزقازيق

استاذ كرة اليد ورئيس قسم االلعاب كلية التربية الرياضية
"مناقشًا"

ا ستاذ المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة بكل ية
د/فتحية على ح سن مو سي
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()21

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /شاكر السيد فتح سعد المقيد بقسم
اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

دور البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية الرياضية في تنمية الوعي الرياضي
لدى شباب جامعة االسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أســتاذ االدارة الرياضـية المتفــرغ بقسـم االدارة الرياضــية
أ.د/حسـن أحمدعطيــة الشـافعي
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكل ية
أ.د/يسرية ابراهيم موسي
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/بر كات ع بدالعزيز مح مد
القاهرة

أ ستاذ اال عالم بق سم االذا عة والتليفز يون بكل ية اال عالم جام عة
"مناقشا"

أ ستاذ االدارة الريا ضية بق سم االدارة الريا ضية بكل ية الترب ية
أ.د/دنيا محمد عادل
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()22

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /أحمد عيسى عبد هللا عيسى المقيد
بقسم اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

إستراتيجيه مقترحه لتطوير العمل اإلدارى باإلتحاد المصرى لكره القدم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية
أ.د /حسن أحمدعطية الشافعي
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية
أ.د/يحيي فكري محروس
"مناقشا"
الرياضية جامعة طنطا
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية
أ.د/سماح احمد صالح الدين
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()23

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /هاشم محمود هاشم المقيد بقسم
اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

تصور مقترح لنماذج لتقييم اداء االخصائيين الرياضين بمديرية الشباب والرياضة
بمحافظة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ ستاذ االدارة الريا ضية المت فرغ بق سم االدارة الريا ضية
أ.د/حسن أحمد عطية ال شافعي
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أسـتاذ االدارة الريا ضية المتفـرغ بق سم االدارة الرياضـية
د/م ها محمدحسـن ال صغير
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ االدارة الرياضــية المتفــرغ بقســم االدارة الرياضــية
أ.د/ســمير حامــد عبدالحميــد
"مناقشا"
والترويح بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()24

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد سعيد أحمد كامل الناضورى
المقيد بقسم اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

نموذج مقترح لنظم المعلومات واالتصاالت التكنولوجيه لتطوير األنشطة الرياضية
باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باالسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ ستاذ اآلدارة الريا ضية المت فرغ بق سم االدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/يسرية ابراهيم مو سي
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ االدارة الريا ضية المت فرغ بق سم االدارة الريا ضية
أ.د/حسن أحمد عطية ال شافعي
"مناق شا"
بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات جام عة اال سكندرية
أ ستاذ مت فرغ بق سم ادارة االع مال بالمع هد ال عالي للع لوم
د/مح مد مح مد حافظ ح جازى
"مناقشا"
والحاسبات بالبحيرة
أستاذ االدارة الرياضية بق سم االدارة الريا ضية بكل ية الترب ية
أ.د/سماح احمد صالح الدين
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()25

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /نصرالدين ابراهيم احمد المقيد
بقسم اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

أعادة الهيكل التنظيمي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/حسن عطية الشافعي
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ االدارة الريا ضية بق سم االدارة الريا ضية بكل ية الترب ية
أ.د /صابرين عط ية مر سال
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ م ساعد بق سم االدارة الريا ضية وال ترويح بكل ية الترب ية
د/جع فر مح مود أ مين
"مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()26

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /أحمد عبد العظيم عبد العليم عطية
المقيد بقسم اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية لتطوير العمل االداري لدى موجهي التربية
الرياضية باالدارات التعليمية بمحافظة البحيرة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية
أ.د/محمد عبدالعزيز سالمة
"مناقشا"
والترويح بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية

أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/حسن عطية الشافعي
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ االدارة الريا ضية بق سم االدارة الريا ضية بكل ية الترب ية
أ.د /صابرين عط ية مر سال
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية بكل ية الترب ية الريا ضية
د/نسرين عبدهللا ارمنازى
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()27

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /ياسر أحمد السنوسي محمود
المقيد بقسم اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

خطه لتسويق المنشأت الرياضية ألكترونيا بمديرية الشباب والرياضة
بمحافظة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أســتاذ االدارة الرياضــية المتفــرغ بقســم االدارة الرياضــية
أ.د/محمــد عبــدالعزيز ســالمة
"مناقشا"
والترويح بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.د/يســرية ابــراهيم موســي أســتاذ االدارة الرياضــية المتفــرغ بقســم االدارة الرياضــية بكليــة
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكل ية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ االدارة الرياضــية بقســم االدارة الرياضــية بكليــة التربيــة
أ.د/دنيــا محمــد عــادل
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()28

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد شيخون عالم المقيد بقسم
اإلدارة الـــــريــــاضيــــة بعنوان -:

نموذج مقترح لتقويم أكاديميات كرة القدم بمحافظة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أســتاذ االدارة الرياضــية المتفــرغ بقســم االدارة الرياضــية
أ.د/ســميرحامد عبدالحميــد
"مناقشا"
والترويح بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكل ية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ االدارة الرياضــية بقســم االدارة الرياضــية بكليــة التربيــة
أ.د/دنيــا محمــد عــادل
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/نسرين عبدهللا ارمنازى
للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية بكل ية الترب ية الريا ضية
"مناقشا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()29

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /مصطفي محمد مصطفي عزب
المقيد بقسم التـــــــــرويـــــــح بعنوان -:

دور رياضة الغوص في تنشيط السياحة الترويحية بمحافظة البحر االحمر في
جمهورية مصر العربية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/نادية احمد حلمي زهران
للبنات جامعة االسكندرية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح كلية التربية الرياضية
"مشرفا"

استاذ الرياضات المائية بقسم التدريب الرياضات المائية
أ.د /مجدي محمد ابراهيم ابو زيد
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.د/سامية حسن حسين استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن
"مناقشا"
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()30

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد رمضان جابر المقيد بقسم
التـــــــــرويـــــــح بعنوان -:

فعالية برنامج ترويحي لتنمية بعض مهارات رعاية الذات لالطفال ذوي اضطراب
النمو الفكري القابلين للتعلم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د/سامية حسن حسين
"مشرفًا"
جامعة االسكندرية
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن
"مناقشًا"
جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس التربوي بقسم علم النفس التربوي بكلية
أ.د/سعيد عبد الغني سرور
"مناقشًا"
التربية جامعة دمنهور
استاذ مساعد بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
د/نبيلة عبدالمنعم شحاته
"مشرفًا"
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()31

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /شيروان سليم خسرو المقيد بقسم
التـــــــــرويـــــــح بعنوان -:

فعالية برنامج ترويحي على تحسين بعض الجوانب النفسيه والبدنية
لمرضي االدمان
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /سامية حسن حسين استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات
"مشرفًا"
جامعة االسكندرية
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د /ايمان محمد سالم محفوظ
"مناقشًا"
جامعة االسكندرية
استشاري امراض المخ واالعصاب والطب النفسي وعالج االدمان
د/خالد مصطفي حلمي
"مناقشًا"
استشارات اسرية وعالج السموم جامعة عين شمس
د/محمد عثمان زهدي استشاري االمراض المخ واالعصاب والطب النفسي وعالج االدمان
"مشرفًا"
ومدير مستشفي المعمورة للطب النفسي االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()32

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن إعادة
تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير ( الستنفاذ المدة المقررة للمناقشة الثالث اشهر
نظرا لظروف مرضية للمناقشين ) الخاصة بالدارس  /حازم احمد سيد
من تاريخ موافقة الجامعة ً
احمد المقيد بقسم التـــــــــرويـــــــح بعنوان -:

تأثير برنامج ترويحي عالجي على تحسين العضالت العاملة على بعض الوظائف
الحركية لالطفال المصابين بالشلل الدماغي بالجزء السلفي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ االصابات الرياضية المتفرغ بقسم علوم الصحة
أ.د /حسن محمد حسن النواصره
"مشرفًا"
الحيوية والرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية
أ.د/سامية حسن حسين عبد الكريم
ً
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
أ.د/ايمان محمد السيد هدهودة
"مناقشًا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علوم الصحة الرياضية بقسم علوم الصحة
أ.د/اشرف الدسوقي احمد شعالن
"مناقشًا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()33

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /حامد عبد الرؤوف حامد المقيد
بقسم العلوم الصحيـــــة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي لفترة االعداد الخاص على الكفاءة التنفسية وبعض مكونات
الدم لالعبي كرة القدم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/حسن السيد ابو عبده
جامعة االسكندرية

استاذ تدريب كرة القدم المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنين
"مناقشًا"

أ.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
بنات جامعة االسكندرية

استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بكلية التربية الرياضية
"مشرفًا"

استاذ فسيولوجيا الرياضة وعميد كلية التربية الرياضية
أ.د/محمد على حسين ابو شوارب
"مناقشًا"
جامعة دمياط
استاذ مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية
د/هشام محمد احمد حمدون
"مشرفًا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()34

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد توفيق أحمد الموافي المقيد
بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

الصالبة النفسية وعالقتها بالضغوط المهنية لمعلمي التربيةالرياضية
بمحافظة الدقهلية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د/محسن بسيوني النحريري
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الريا ضي بق سم ع لم ا لنفس الريا ضي ووك يل
أ.د/عمروحسن احمد بدران
"مناقشا"
كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنصورة
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/سوزان مصطفي متولي
"مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/هالة مصطفي ابراهيم
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()35

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /طارق محمد مصباح المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسة عاملية لبعض القدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية الهجومية
لناشئ كرة اليد
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ االختبارات والمقاييس ورئيس قسم التدريب
أ.د/هالة يوسف احمد محمد مندور
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
د/فتحية على حسن
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
د/وفاء عبد المجيد محمد
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
د/وليد سليمان اسماعيل
"مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
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الــقــرار

تم تعديل العنوان ليصبح  ":دراسة عاملية لبعض القدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية
الهجومية لناشئ كرة اليد بليبيا " .
وتعديل لجنة المناقشة والحكم لتصبح :
أستاذ كرة اليد المتفرغ ب قسم التدريب الرياضي
أ.د /سعاد محمد احمد جبر
"مناقشا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ االختبارات والمقاييس ورئيس قسم التدريب
أ.د/هالة يوسف احمد محمد مندور
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
د/فتحية على حسن
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التربية
د/وليد سليمان اسماعيل
"مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية

الموضوع ()36

تسجيل أبحاث علمية -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /اسامة رمضان رشاد عبدالهادي المقيد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج تعليمي باستخدام الحاسب اآللي علي مستوي األداء البدني
والمهاري للمبتدئين في الكاراتيه
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ الق ياس والت قويم في الترب ية الريا ضية ور ئيس ق سم
أ.د/أ مال اح مد ح سن الحل بي
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د /غادة ع مر مح مد مح مود أ ستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()37

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /علي عرفة علي حسن المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج باستخدام نموذج دورة التعلم السباعية علي التصور الحركي ونواتج
التعلم في كرة السلة للمرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أســتاذ علــم الــنفس الرياضــي بقســم العلــوم التربويــة والنفســية
أ.د/نبيلــة أحمــد محمــود
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
د/ابتسام محمد علي بركات
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()38

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة  /أية أحمد حسن بغدادي المدرس المساعد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية برنامج لتطوير المهارات التدريسية للطالبة المعلمة علي نواتج تعلم كرة
اليد بدرس التربية الرياضية للمرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ طرق تدريس كرة اليد المتفرغ بقسم المناهج وطرق
أ.د/زوزو حامد الحسب
تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/دعاءالدرديري أبوالحسن أستاذ طرق تدريس كرة اليد بقسم المناهج وطرق تدريس
التربيةالرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()39

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /مصطفي هاتور همام مهران المقيد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تقويم مقرر كرة اليد لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج
في ضوء المعايير األكاديمية للجودة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربيةالرياضية
د/صديقة محمد شكرى
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية
د/بدور محمد عادل
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()40

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /كريمان محمد عبدالعظيم محمد المقيدة بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

برنامج تعبير حركي باستخدام البرمجة اللغوية العصبية وأثره علي االبتكار
الحركي لتلميذات المرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ تعبير حركي بقسم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
أ.د/امال حامد بطاوي
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /نبيلة أحمد محمود أستاذ علم النفس الرياضى بقسم الع لوم التربو ية والنف سية واإلجتماع ية
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية
د/رندة فاروق عسكر
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()41

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /أسامة عبدين عبدالحميد أحمد المقيد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تقويم الكفاءة الوظيفية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة سوهاج
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ طرق تدريس ال كرة ال طائرة المت فرغ بق سم الم ناهج
أ.د/نسيمة محمود ابراهيم والي
وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ م ساعد مت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية
د/صديقة محمد شكرى
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()42

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /أحمد محمد ابراهيم الطيبي المقيد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج الكتروني علي تنمية القدرات البدنية الخاصة وبعض نواتج تعلم
المهارات االساسية للمبتدئين في رياضة المبارزة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أســتاذ تكنولوجيــا التعلــيم والتــدريب بقســم أصــول التربيــة
أ.د/منــي محمــد أحمــد ســكر
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ ستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
د /غادة ع مر مح مد مح مود
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()43

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /ذو الفقار اديب حسين المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

وضع تدريبات نوعية بداللة بعض المتغيرات البيو ميكانيكية لمراحل اداء
متسابقي 100م عدو
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/هانم رمضان هالل
الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كه كل ية
د/اي مان م صطفي مح مد ا بو ال عال
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()44

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /معاذ عصام توفيق المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي لتطوير حركة القدمين ودقة وسرعة الضربة االرضية
الخلفية لالعبي منتخب العراق في التنس
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/خيرية ابراهيم السكري
وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كل ية الترب ية
د/سهير طلعت إبراهيم
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()45

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمد احمد محمد بدوي المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام التدريبات التنافسية على تحسين بعض االداءات المهارية لناشئ
الكرة الطائره
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا ستاذ تدريب ال كرة ال طائرة المت فرغ بق سم تدريب االل عاب
أ.د/م جدي اح مد اح مد ح جازي
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
ا ستاذ ال كرة ال طائرة بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة
أ.د/ح نان ع بد الف تاح خ ضر
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()46

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /وسام زكي محمد المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

دراسة عالقة بعض محددات التوقع الحركي والمتغيرات البيوميكانيكية لمهارة
الهجمة المستقيمة لالعبي المبارزة
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضى (سالح) المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/محروسة على حسن
الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/شريفة عبد الحميد عفيفي استاذ علم الحركة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بق سم ال تدريب وع لوم الحر كة
أ.د/محاسن محمد حسانين
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()47

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /محمد سيد احمد احمد المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام التدريبات البصرية على تحسين مستوي االداء الخططي الهجومي
لناشئ كرة القدم
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ تدريب كرة القدم المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/حسن السيد ابو عبدة
الحركة كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
استاذ قياس وتقويم التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي
أ.د/محمد حازم ابو يوسف
وعلوم الحركة ووكيل كلية التربية الرياضية للبنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()48

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمود رمضان محمد علي المقيد بقسم اإلدارة
الرياضية بعنوان -:

وحدة ادارية مقترحة لذوى االحتياجات الخاصة بالهيكل االداري بمديرية الشباب
والرياضة بالجيزة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/حسن أح مد عط ية ال شافعي
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
د/اي مان مح مد ع بدالرحيم األ شقر
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()49

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /محمد شريف السيد احمد الجزار المقيد بقسم
التـــــرويــــــح بعنوان -:

برنامج ترويحي إرشادي للتخفيف من بعض المشكالت السلوكية لدي
المعاقين ذهنيا ً
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

أ.د /ايمان محمد السيد هدهودة
جامعة االسكندرية
ا ستاذ ع لم ا لنفس بق سم ع لم ا لنفس التعلي مي بكل ية الترب ية
أ.د/محمود عبد الح ليم المن سي
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()50

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /هدير فوزي محمد ابراهيم المقيدة بقسم التـــــرويــــــح
بعنوان -:

الممارسات الترويحية وعالقتها بسلوك وقت الفراغ لطالب جامعة االسكندرية

لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية

أ.د /سامية حسن حسين
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسيه
أ.د/نبيلة احمد محمود
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()51

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /سرمد عبد السالم اسماعيل المقيد بقسم التـــــرويــــــح
بعنوان -:

فعالية برنامج ترويحي لتحسين جودة الحياة لدي المكفوفين بمعهد النور في
العراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية

أ.د/سامية حسن حسين
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/سوزان مصطفي متولي
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د /نبيلة عبد المنعم شحاته استاذ مساعد بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()52

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /حسام الدين احمد صابر المقيد بقسم التـــــرويــــــح
بعنوان -:

دراسة واقع االنشطة الترويحية السياحية بمحافظة اسوان
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن
جامعة االسكندرية
مدرس بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات جامعة
د /شيرين عبد الوهاب ابراهيم
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()53

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة  /حنان عبد الناصر جمال الدين عطا هللا المقيدة بقسم
التـــــرويــــــح بعنوان -:

تأثير برنامج ترويحي باستخدام االلعاب الصغيرة لتحسين المرونه النفسية
لتلميذات الصم والبكم بالحلقة الثانية من التعليم االساسي
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

أ.د/هدي حسن محمود
جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسيه
أ.د/نبيلة احمد محمود
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية بنات جامعة االسكندرية

د/ايمان عبد العزيز عبد الوهاب
االسكندرية

مدرس بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()54

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /على غضبان مهدي المقيد بقسم التـــــرويــــــح
بعنوان -:

دور المشاركة في المهرجانات الترويحية على مستوي االمل لدي طالب جامعة
المستنصرية في العراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية

أ.د/نبيلة محمد حسن عباس
للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/سعيد عبد الغني سرور
التربية جامعة دمنهور

استاذ علم النفس التربوي بقسم علم النفس التربوي بكلية
استاذ مساعد بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

د/نبيلة عبد المنعم شحاته
جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()55

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمود مصطفي مصطفي محمود المقيد بقسم
التـــــرويــــــح بعنوان -:

المشاركة في المسرح الجامعي كنشاط ترويحي وعالقته بمستوي الوعي الوطني
لدي طالب جامعة المنصورة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/سامية حسن حسين
جامعة االسكندرية
أ.د/مهدي محمد القصاص
جامعة المنصورة
د/محمد عبد المنعم احمد
جامعة االسكندرية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات
استاذ علم االجتماع بقسم علم االجتماع بكلية االداب
مدرس االلقاء والتمثيل بقسم المسرح بكلية االداب

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()56

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /زين عبده محمد حسنين المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية استراتيجية التعلم النشط علي تعلم بعض مهارات الهوكي للمبتدئين

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ الم ناهج و طرق ال تدريس المت فرغ بق سم الم ناهج
أ.د /سالم ع بد اللط يف سودان
وطرق تدريس التربية الرياضية المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
د/بوسي احمد محمد جوده
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()57

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /منار محمد إبراهيم سيد أحمد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير التدريبات النوعية على تحسين التوازن ومستوى االداء المهارى لجملة
عارضة التوزان لناشئات الجمباز الفنى
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ ال تدريب الريا ضى (جم باز ف نى ) المت فرغ بقسـم
أ.د /فاتن ع بد الحم يد عفي فى
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضى (جمباز فنى ) بقسم التدريب الرياضى
أ.د/فكرية أحمد قطب
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()58

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /مصطفى أحمد عبد المجيد السامرائى المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسة العالقة بين التفكير الخططى الهجومى والتدفق النفسى لالعبى
الكرة الطائرة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ ال كرة ال طائرة المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضى
أ.د/إل هام ع بد ا لرحمن مح مد
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د/هدى محمد عوض األلفى
والنفسية واإلجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()59

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة  /مها عبد الحميد متولى إسكندر المقيد بقسم اإلدارة
الرياضية بعنوان -:

نماذج مقترحة ألفضلية أساليب التمويل للمشروعات اإلستثمارية باألندية
الرياضية

لجنةاالشراف المقترحة -:
أســـتاذ اإلدارة الرياضـــية المتفـــرغ بقســـم اإلدارة
أ.د/حســـن أحمـــد عطيـــه الشـــافعى
الرياضيةبكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ اإلدارة الرياضية المتفرغ بقسم اإلدارة الرياضية
أ.د/يسرية إبراهيم موسى
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()60

الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحوث -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تعديل
عنوان بحث الدكتوراه المقدم من الدارسة  /فاطمة فاروق صديق نصار المقيدة بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية ليصبح من -:

فعالية كتاب ألكتروني علي بعض نواتج تعلم القانون الدولى للهوكي لطالبات كلية
التربيةالرياضية جامعة طنطا
إلى -:
فعالية كتاب ألكتروني علي بعض نواتج تعلم القانون الدولى للهوكي
لجنةاالشراف المقترحة-:
أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم المناهج وطرق تدريس
أ.د/أمال أحمد حسن الحلبي
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/مرعي حسين مرعي نصر أستاذ تدريب الهوكي بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية
د/نسرين محمد عاشور
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار
الموضوع ()61

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تعديل
لجنة اإلشراف على بحث الماجستير المقدم من الدارس  /احمد عبدهللا محمود الحناوي المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تمرينات بيالتس لتحسين مركز القوة و تأثيرها في رمية التماس لبراعم
كرة القدم
لجنةاالشراف قبل التعديل -:
أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د /خيرية ابراهيم السكري
و علوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محمد احمد ابراهيم عبد الرازق استاذ كرة القدم بقسم التدريب الرياضي و علوم الحركة
بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد

لجنةاالشراف بعد التعديل -:
أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي و علوم
أ.د /خيرية ابراهيم السكري
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/عادل عبد الحميد الفاضي استاذ كرة القدم بقسم التدريب الرياضي و ع لوم الحر كة بكل ية
التربية الرياضية للبنين جامعةاالسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()62

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /راشد خليفه ميلود غريبى المقيد
بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

التوافق الدراسى وعالقته بدافعية االنجاز االكاديمى لطالب كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ القياس والتقويم المتفرغ بقسم علم النفس واالجتماع
أ.د/محمد صبحى حسانين
"مشرفا"
والتقويم الرياضى بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أســتاذ علــم الــنفس الرياضــي بقســم العلــوم التربويــة والنفســية
أ.د/هنيــة محمــود الكاشــف
"مناقشا"
واإلجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي ور ئيس ق سم الع لوم التربو ية
أ.د /بثي نه مح مد فا ضل
"مشرفا"
والنفسية واإلجتماعية
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/سوزان مصطفي متولي
"مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/6/19

الــقــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()63

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن تشكيل
لجنة األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:

القسم
المناهج
وطرق
تدريس
التربية
الرياضية

اسم الدارس
أحمد عبدالحكيم أحمد
حشيش

اللجنة
أ.د/امال أحمد حسن الحلبى
أ.د/سهير سالم محفوظ "مشرف"
أ.د/ماجدة محمد صالح الدين الشاذلي

محمد عاصم محمد غازى

أ.د/آمال أحمد حسن الحلبي
أ.د/محسن محمد درويش
"مشرف من الخارج"
د/غادة عمر محمد محمود "مشرف"

ابراهيم احمد علي شلتوت

أ.د/دالل علي حسن موسي
أ.د/زينب محمد أبوبكر "مشرف"
أ.د/هدي مصطفي درويش
أ.د/نبيلة أحمد محمود

التــــرويــــح

باسم محمد عبادي

التدريب
الرياضى
وعلوم

حسين عبد الكريم جعفر

د/ابتسام محمد بركات "مشرف"
أ.د/هدي حسن محمود
أ.د/عبد المنعم ابراهيم هريدي
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن

"اشراف"

د/فتحية على حسن "مشرف تخصص كرة يد"
أ.د/نادية محمد على سلطان "من الخارج"
د/وفاء عبد المجيد "تخصص كرة يد"

الحركة
رحاب فوزي محمود

أ.د/اميرة حسن محمود "مشرف ألعاب قوى"
أ.د/وسيلة محمد مهران "مشرف ألعاب قوى"
أ.د/نبيلة احمد محمود " من الخارج علم نفس"

احمد ثابت جمعة

أ.د/نادية رشوان "مشرف كرة طائرة "
أ.د/محمد حازم محمد ابو يوسف
"مناقشا أستاذ القياس والتقويم "
أ.د/حنان خضر "مشرف كرة طائرة "

الــقــرار

الموضوع ()64

وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن أعتماد
نتيجة األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدراسين اآلتى أسمائهم -:

القسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
اإلدارة الريـــــاضيــــــة

اسم الدارس
حيدر عبدالكاظم خضير

شاكر السيد فتح سعد

الــقــرار

وافق المجلس .

الموضوع ()65

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )12ب تاريخ  2017/7/3ب شأن االق تراح
المقدم من مجلس قسم المناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بالمواف قة ع لي الط لب الم قدم
ظرا ل سوء حالت ها
من الدارسة  /أمنية سماح جمعة بتأجيل امتحانات ف صل الرب يع  2017ل ها ن ً
الصحية بسبب الحمل بالشهور األولي وعدم استطاعتها الحركة .

الــقــرار
الموضوع ()66

الــقــرار
الموضوع ()67

وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )12ب تاريخ  2017/7/3ب شأن االق تراح
الم قدم من مج لس ق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم الحر كة بالمواف قة ع لي الط لب الم قدم من
الدارس /ايهاب احمد ا براهيم وا لدارس  /مح مد ر شاد ا براهيم بتأج يل امتحا نات ف صل الرب يع
 2017/2016لــ نظــ ًرا لتواجــده بكليــة ضــباط االحطيــات فــي الفتــرة مــن 2017/4/27الــى
. 2017/6/21
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )12ب تاريخ  2017/7/3ب شأن االق تراح
الم قدم من مج لس ق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم الحر كة بالمواف قة ع لي الط لب الم قدم من
الدارس /مصطفي محمد حسين عويس بتأجيل امتحان كل من :
مادة " اصول التربية الرياضية في المؤسسات التعليمية " ،ومادة "اعداد بدني وخططي ومهاري"

الــقــرار

الموضوع ()68

الــقــرار

وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )12ب تاريخ  2017/7/3ب شأن االق تراح
المقدم من مج لس قســـ ــم اإلدارة الـــريـــاضيـ ــة بتأج يل امت حان مادة (م ناهج الب حث العل مي)
فصل الربيع  2017للدارس/مصطفي محمد شريف بسبب ظروف الجيش .
وافق المجلس .

الموضوع ()69
الــقــرار

الموضوع ()70

الــقــرار
الموضوع ()71

الــقــرار
الموضوع ()72

الــقــرار
الموضوع ()73

الــقــرار
الموضوع ()74
الــقــرار
الموضوع ()75

الــقــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )12ب تاريخ  2017/7/3ب شأن االق تراح
المقدم من مجلس قســــم التـــــرويـــح بالموافقة علي الطلب المقدم من ا لدارس /شريف سمير
محمد ،تأجيل امتحان مادة"االحصاء" نظ ًرا لظروف مرضية وحجزة بالمشفي من 2017/5/22
الي2017/5/23
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )12ب تاريخ  2017/7/3ب شأن االق تراح
المقدم من مجلس قســ ــم التـــــرويـ ــح بالمواف قة ع لي الط لب الم قدم من الدار سة /ام يرة ا مل
عبد الرحمن ،تأجيل امتحانات فصل الرب يع  2017/2016ن ظرا ل ظروف مر ضية في الف ترة من
2017/5/23الى 2017/6/1
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن االقتراح
المقدم من مجلس قســــم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بتاجيل امتحان مادتي -:
مشكالت في المجال التربوي الرياضي  -اعالم الفكر التربوي الرياضي لفصل الربيع 2017
للدارسه  /نسيبة عبدالحميد محمد موسي المقيدة بمرحلة الماجستير
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن االقتراح
المقدم من مجلس قســــم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالموافقة علي تاجيل
امتحان المواد األتيه :مناهج البحث العلمي  -االحصاء والتطبيق  -تكنولوجيا التعليم
للدارس/أحمد مصطفي محمد بدر المقيد بمرحلة الماجستير نظرا
لفصل الربيع 2017
لوجود الدارس بكلية ضباط االحتياط .
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )12بتاريخ  2017/7/3بشأن االقتراح
المقدم من مجلس قســــم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بالموافقة علي تاجيل امتحان المواد
األتيه :مناهج البحث العلمي  -االحصاء والتطبيق  -القياس والتقويم
دراسات متقدمة فى تكنولوجيا – اسس التدريب الرياضى لفصل الربيع 2017للدارسة/ليندا مجيد حميد المقيد بمرحلة الماجستير نظرا لظروف سفر الدارسة الى العراق
بسبب اختطاف اخيها .
وافق المجلس .

الموضوعات المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )12بتاريخ 2017/7/3
بشأن اإلقتراح المقدم من اللجنة بأن تقوم كل طالبة بالتوقيع أمام إسمها بالعلم فى حالة
رسوبها فى إحدى المواد .
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )12بتاريخ 2017/7/3
بشأن إجراءات حرمان الطالبات من دخول االمتحان نتيجة نسبة الغياب  ،إقترحت اللجنة تقديم
ميعاد نسب الغياب حتى يتسنى إبالغ الطالبة وضرورة توقيع الطالبة وإعالمها بنسبة الغياب
الخاصة بها عن طريق إنذار كتابى يسجل فى مجلس القسم ومجلس الكلية .
وافق المجلس

