جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )10بتاريخ الثالثاء الموافق 2017/5/9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )10المنعقدة بتاريخ  2017/5/9برئاسة 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

أ.د /صابرين عطيه مرســـــــال
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 االدارة الرياضية

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 /مجدة خضر أحمد عبدالباقى

أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /أميمه أنور العقدة

أ .بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

أ.د /عزة محمد حمدى

أ.د /هنية محمود الكاشف

أ .متفرغ بقسم الترويح

أ .متفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيـة

أ.د /ماجدة احمد محمد حمودة

أ .بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د/هدى حسن محمود

أ .متفرغ بقسم الترويح

أ.د /مها محمد حسن الصغير

أ.متفرغ بقسم االدارة الرياضية

د /ماجدة ناجى نصر

أ.مساعد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /أمال شفيق عزب

أ .متفرغ بقسم العلوم الصحية

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجود

أ.د /نبيلة احمد محمود

واعتذر عن عدم الحضور

أ .متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

أ.د /ماجدة محمد صالح الشاذلى

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 ( )9بتاريخ األربعاء الموافق2017/4/12

الــقــــــــرار

تم التصديق على المحضر السابق .

الموضوع ()2

الموضوعات العامة -:
 تحديد المكافأة الخاصة بالسادة الممتحنين للتدريب الميدانى الخارجى للفرقتين الثالثةوالرابعة للعام الجامعى  2017/2016وتم تحديد مبلغ ( مائتان جنيه فقط ال غير ).

 -بشأن المكاتبة الواردة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والخاصة

بالبرامج التى يجب على السادة أعضاء هيئة التدريس حضورها قبل شغلهم لمناصب قيادية

( عميد – وكيل – رئيس قسم – قائمين باالعمال ) وتم إرسالها لسيادتكم باألقسام العلمية ،

وعلى السادة أعضاء هيئة التدريس الراغبين فى تقلد أحد هذه المناصب حضور هذة

الحقيبة التدريبية كاملة وليس أى منها فقط .

 بشأن المذكرة المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج تخصص مسابقاتالميد ان والمضمار بطلب إصالح ملعب الحواجز فإنه كان لدينا خطة إلنارة سور الكلية ولكن
األولويات تحتم علينا إصالح المالعب أوالً وقد تقدمنا بطلب للجامعة ووافاتنا الموافقة على

عملية االحالل والتجديد وجارى حالياً إجراءات التنفيذ .

الــقــــــــرار

أحيط المجلس علما .

الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
الموضوع ()3

قسم التـــــرويـــــــــح -:

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/19بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمى لمكتب التدريب الميدانى لكلية التربية الرياضية للبنات لبرنامج الترويح على النحو التالى

-:

أ.د /فاطمة فوزى عبد الرحمن

م.د/شيرين عبد الوهاب إبراهيم

" المقرر "
" عضو"

م.د /شيماء طارق نعيم

" عضو "

الــقــــــــرار

وافق المجلس .

الموضوع ()4

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/19بشأن تحديد موعد

الــقــــــــرار

أحيط المجلس علما .

الموضوع ()5

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/24بشأن الطلب المقدم

المؤتمر العلمى للقسم ليكون يوم الخميس الموافق . 2017/5/11

قسم العلوم الصحية -:
من المدرس المساعد  /شيماء محمد عاشور لترقيتها إلى وظيفة مدرس بالقسم وذلك بعد موافقة

مجلس الجامعة بتاريخ  2017/3/26على اعتماد نتيجة مناقشة رسالة الدكتوراه لها علما بانها

مس توفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة
بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

الــقــــــــرار

وافق المجلس علما بأنها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعة وملتزمة فى عملها
ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة ألداء عملها.

الموضوع ()6

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن تحديد موعد

الــقــــــــرار

أحيط المجلس علما .

الموضوع ()7

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن الطلب المقدم

المؤتمر العلمى للقسم ليكون يوم السبت الموافق . 2017/6/17

قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -:
من المدرس المساعد  /شيماء محمد أبو زيد لترقيتها إلى وظيفة مدرس بالقسم وذلك بعد موافقة

مجلس الجامعة بتاريخ  2017/3/26على اعتماد نتيجة مناقشة رسالة الدكتوراه لها علما بانها

مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة

بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

الــقــــــــرار

وافق المجلس علما بأنها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعة وملتزمة فى عملها
ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة ألداء عملها.

الموضوع ()8

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن تحديد موعد

الــقــــــــرار

أحيط المجلس علما .

الموضوع ()9

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن الطلب المقدم

المؤتمر العلمى للقسم ليكون يوم االثنين الموافق . 2017/5/22

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:
من الدكتورة  /مهجة أحمد عبد العال أحمد المملوك – المدرس بالقسم لمنحها أجازة خاصة لمرافقة
الزوج بالمملكة العربية السعودية لمدة عام إعتبا ار من . 2017/6/1

الــقــــــــرار

وافق المجلس .

الموضوع()10

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن تحديد موعد

الــقــــــــرار

أحيط المجلس علما .

الموضوع()11

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن تحديد موعد

الــقــــــــرار

أحيط المجلس .

الموضوع()12

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )9بتاريخ  2017/4/22بشأن تحديد موعد

الــقــــــــرار

المؤتمر العلمى للقسم ليكون يوم االربعاء الموافق . 2017/5/10

قسم اإلدارة الرياضية

-:

المؤتمر العلمى للقسم ليكون يوم اإلثنين الموافق . 2017/5/15

قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

-:

المؤتمر العلمى للقسم ليكون يوم اإلثنين الموافق . 2017/5/15
أحيط المجلس .

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

الموضوع()13

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عبدالستار سالم الهدله المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بعنوان -:

التعلم المختلط لبعض المهارات االساسية في الكرة الطائرة واثره علي نواتج التعلم
لطالب الفرقة االولي بكلية التربية الرياضية في سوريا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()14

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /حسين والي حسين طلحه المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات التايجي كوان الصينية علي كفاءة
الجهازالتنفسي والمناعي لمرضي الربو
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()15

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عصام محمد عبد الباسط خليفة المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثيرتدريبات الهيبوكسيك داخل و خارج الوسط المائي على بعض المتغيرات
البدنيةوالفسيولوجية لناشئي الكاراتيه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()16

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /هدير محمود أحمد عصر المقيدة بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي باستخدام الحديث الذاتي وتأثيره علي تحسين بعض القدرات البدنية
الخاصة والثقة بالنفس والمستوى الرقمي لمتسابقي 800م جرى
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()17

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /حمدي احمد صالح احمد جبر المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير التدريب المركب المتزامن مع الميوتاتيك على مستوى االداء لمتسابقي الوثب
الثالثي
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()18

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /منار محمد عبد الرحمن محمد المقيدة بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

القيمة التنبؤية لبعض متطلبات التوقع الحركى المؤثرة في التصرف الخططى لمهارة
الضرب الساحق لالعبات الكرة الطائرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار
الموضوع()19

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /عيد اسماعيل اسماعيل اسماعيل المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسة عاملية تجريبيه للقدرات التوافقيه المرتبطه بأداء بعض حركات الكب للناشئين
في الجمباز الفني
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()20

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /عمرو محمد حسن السعيد البنداري المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

مؤشرات التعب العضلي واثرها على النقل الحركي كأساس لوضع تدريبات نوعية
لمهارة الرمية الحرة في كرة السله
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()21

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /محمد صبري محمد محمد ابو عجيلة المقيد بقسم التــدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

فعالية تدريبات اشكال القوي علي مستوي اداء الجملة االجبارية على جهاز العارضتين
مختلفتي االرتفاع للناشئات تحت( )11سنه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()22

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /مي محمد سعيد المرادني المقيدة بقسم التــدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي لتحسين التوازن العضلي بداللة النشاط الكهربي للعضالت وتأثيره على
اداء مهارة الدورة الخلفية على جهاز متوازي االنسات
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار
الموضوع()23

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /كريم محمود أحمد مصطفي المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي باستخدام تدريبات التايجي وتأثيره علي تطوير المرونة والقدرة الهوائية
ومستوى االداء المهارى لدى ناشئي الكاراتيه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()24

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /محمد علي عباس مرسي المقيد بقسم الترويـــــــح بعنوان

فعالية برنامج ترويحي في تنمية بعض القيم االخالقية لتالميذ الحلقة االولى من التعليم
االساسي

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()25

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /أميرة مصطفي ابراهيم عبدالقادر المقيدة بقسم العلـــــوم
التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

تأثير العقاقير الوهمية كبديل للمنشطات علي دافعية االنجازوالمستوى الرقمي لسباحي
الزعانف
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()26

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /ياسمين محمد سعيد فودة المقيدة بقسم العلـــــوم التربوية
والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

بناء مقياس التوافق النفسي لسباحى المسافات القصيرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()27

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن اعتماد مناقشة
رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /نسمة عادل احمد السيد المقيدة بقسم العلوم التربوية
والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

مصادر الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لطالبات كلية التربية الرياضية
جامعة االسكندرية (دراسة مستعرضة)
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/4/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

تشكيل لجان مناقشة وحكم -:
الموضوع()28

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /علياء مصطفي السايح محمد أحمد المدرس
المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية وحدة تعليمية باستخدام تصميمات الجرافيك علي التحصيل المعرفي وزمن
عدو100م حواجز لتالميذ المرحلة األولي من التعليم األساسي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/بياتريس روفائيل قالدة أستاذ م سابقات الم يدان والم ضمارالمتفرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس
"مناقشا"
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/ناد ية ع لي السنو سي أ ستاذ م سابقات الم يدان والم ضمارالمتفرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس
"مشرفا"
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أ.د/مجدى سيد سليمان
"مناقشا"

أستاذ الجرافيك المتفرغ بقسم الجراف يك بكل ية الف نون الجمي لة جام عة المن يا

أ.د/أح مد ح سين ال سيد ع بدالجواد
التعليم والطالب جامعة االسكندرية

أ ستاذ الت صميم الجرافي كي ووك يل كل ية الف نون الجمي لة ل شئون
"مشرفا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار
الموضوع()29

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /رامي حسان بيومي بيومي غزالن المقيد
بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

برنامج لأللعاب الحركية وتأثيره علي عوامل اإلبتكار الحركي لدى طفل
ما قبل المدرسة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/تراجي محمد عبدالرحمن أستاذ التعبير الحركي المت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية
"مناقشا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
أ.د/هشام محمد الصاوي مح مد أ ستاذ الترب ية الريا ضية للط فل بق سم الع لوم االسا سية بكل ية ر ياض
"مناقشا"
األطفال جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس الترب ية الريا ضية
د /إيمان محمود محمد الشريف
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
أستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية
د/نسرين عبدالحميد عاشور
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار
الموضوع()30

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد علي طيوش المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

نسبة مساهمة بعض القياسات االنثروبومترية والبدنية والمتغيرات البيوكينماتيكية في
دقة أداء االرسال الساحق لالعبى الكرة الطائرة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/الهام عبدالرحمن محمد أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية
أ.د/أمال جابر متولى
"مشرفا"
للبنين جامعة االسكندرية
أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
أ.د/أميمة ابراهيم العجمي
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()31

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /أحمد محمد طاهرهاشم المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي للقوة المتوازنة للعضالت العاملة على تحسين بعض القدرات
البدنية و المهارية لناشئات كرة السلة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/خيرية ابراهيم السكرى أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم ال تدريب الريا ضي و ع لوم الحر كة
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/عادل حسني السيد أستاذ كرة السلة ورئيس ق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة ووك يل كل ية
التربيـــة الرياضـــية جامعـــة اســـيوط فـــرع الـــوادى الجديـــد لشـــئون الدراســـات العليـــا والبحـــو
"مناقشا"
أ ستاذ مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي و ع لوم الحر كة بكل ية
د /عل ية ا براهيم ز هدي مح مد
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د /نيفين ممدوح زيدان أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي و علوم الحركة بكلية التربية الريا ضية
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()32

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /مثني علي نعمة المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبى بأستخدام تدريبات تمهيدية وتنافسية وتأثيره على بعض القدرات
البدنية والمهارية للمرحلة السنية  12-9سنة فى الكرة الطائرة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضى كرة طائرة بقسم التدريب الرياضى وع لوم الحر كة
أ.د /نادية رشوان عطيه
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محمــد وجيــه حمــدي عثمــان أســتاذ الكــرة الطــائرة بقســم تــدريب الرياضــات الجماعيــة والعــاب
المضرب ووكيل كلية التربية الرياضية للبنين لشئون الطالب والتعليم جامعة حلوان
"مناقشا"
أ.د/حنان عبدالفتاح خضر أستاذ التدريب الرياضي كرة طائرة بقسم التدريب الرياضى وع لوم الحر كة
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار
الموضوع()33

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /داني جورج جتو المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

فعالية برنامج تدريبي مركب بدالله النشاط الكهربي لبعض عضالت الطرف السفلي
لتحسين اداء التصويب بوجه القدم االمامي في كرة القدم

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/خيرية ابراهيم السكري أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب كرة القدم (المتفرغ)بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
أ.د /حسن السيد ابو عبده
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
استاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية
أ.د/محمد جابر بريقع
"مناقشا"
كلية التربية الرياضية جامعة طنطا
استاذ تدريب كرة قدم بقسم االلعاب الرياضية كلية التربية الرياضية
ا.د/عادل عبد الحميد الفاضي
"مناقشا"
للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()34

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /مفتاح سالم علي بالحسنة المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي لتحسين القدرة االنفجارية و تأثيره على المستوى الرقمي لمسابقة دفع
الجلة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ مسابقات الميدان و المضمار (المتفرغ) بقسم التدريب الرياضي و
أ.د/اميرة حسن محمود
"مشرفا"
علوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مسابقات الميدان و المضمار (المتفرغ) بقسم التدريب الرياضي و
أ.د/وسيلة محمد مهران
"مناقشا"
علوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/تامر عويس علي الجبالي أستاذ مسابقات الميدان و المضمار وتدريب الرياضات االساسية كلية
"مناقشا"
التربية الرياضية جامعة حلوان
استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي و علوم الحركة بكلية التربية الرياضية
د/ماجدة ناجي نصر
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()35

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /احمد محمد اسماعيل محمد فتيح المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة بعضالت المركز وأثرها علي زمن سباحى الزعنفة
االحادية للناشئين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/عايدة رزق اسكندر أستاذ السباحةالمتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/احمد محمد الحسيني احمد شعبان أستاذ السباحةالمتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضيات
"مناقشا"
المائية كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد
أ.د/هدي محمد محمدالخضري أستاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()36

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /ابراهيم محمد محمد سالمان المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

استراتيجية تقنين األحمال التدريبية المتباينة لتأمين مفصل الركبة لالعبي
الكرة الطائرة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/خيرية ابراهيم السكري أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
"مشرفا"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية كلية
أ.د/مجدي محمد حجازي
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.د/الهام عبدالرحمن محمد أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/مجدي حسني ابو فريخة استاذ التدريب الرياضي ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()37

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /نرمين محمود شرارة المدرس المساعد بقسم
التـــــــرويح بعنوان -:

تأثير برنامج ترويحي عالجي على تحسين بعض انحرافات العمود الفقري لدى االطفال
المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/حسن محمد النواصره أستاذ العلوم الحيوية والصحية الرياضية بقسم العلوم الصحية كلية
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.د/سامية حسن حسين استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات جامعة
"مشرفا"
االسكندرية
أ.د/حمدي عبد الرحيم محمد أستاذ العلوم الحيوية والصحية الرياضية بقسم العلوم الصحية كلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن استاذ الترويح بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات جامعة
"مناقشا"
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار
الموضوع()38

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /أمل محمد داكر المقيدة بقسم
التــــــــرويـــــــح بعنوان -:

تقويم انشطة النادي الصيفي بكلية التربية الرياضية للبنات -جامعة االسكندرية

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /طه عبد الرحيم طه استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
"مناقشا"
االسكندرية
أستاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د /ايمان سالم محمد محفوظ
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
أ.د /هالة محمد عمر الصبي أستاذ الترويح الرياضي قسم االدارة والترويح الرياضي بكلية التربية
"مناقشا"
الرياضية جامعة طنطا
د/سوسن يوسف عبده أستاذ مساعد بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
"مشرفا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()39

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /هيثم محمد ابو المجد محمود المقيد بقسم
العلـــــــوم الصحيــــــــة بعنوان -:

دراسة المحددات الفسيولوجية لالعبي المصارعة الرومانية والحرة للهواه في ضوء
حمل المنافسة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الصحية كلية التربية
أ.د/عزة عبد العزيز عبد الغني
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /محمد رضا حافظ الروبي استاذ المصارعة ورئيس قسم تدريب المنازالت و الرياضات الفردية
"مشرفا"
كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندرية
استاذ المصارعة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية
أ.د/مسعد علي محمود
"مناقشا"
جامعة المنصورة
استاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحة
أ.د/يوسف دهب علي حسن
"مناقشا"
الرياضية جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/24

الــقــــــــرار
الموضوع()40

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /مسعود عبد السالم مسعود المقيد بقسم
العلـــــــوم الصحيــــــــة بعنوان -:

فعالية برنامج رياضي مقترح على االداء البدني والصحي والمهني للعاملين في المعاهد
الصناعية والتقنية بليبيا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

استاذ االصابات المتفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية
"مناقشا"

استاذ فسيولوجيا الرياضية المتفرغ بقسم العلوم الصحية كليه التربيه
أ.د /امال شفيق عزب
"مشرفا"
الرياضيه للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علوم الصحه الرياضية بقسم علوم الصحه الرياضية كلية التربية
أ.د/مسعود كمال غرابة
"مناقشا"
الرياضية جامعة طنطا
أ.د/جيهان حسني عبد السميع استاذ الصحة العامة بقسم الدراسات البيئية بمعهد الدراسات والبحو
"مشرفا"
جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/24

الــقــــــــرار
الموضوع()41

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /خالد المهدي نصر الدحير المقيد بقسم
العلـــــــوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

بناء مقياس القيم المهنية لدارسى السباحة والغطس واالنقاذ بالمعاهد العليا المتخصصة
في المجال البحري بليبيا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/محمد عبدالعزيزخزعل أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي المت فرغ بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
أ.د/هدي محمد عوض االلفي
"مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي ور ئيس ق سم ع لم ا لنفس الريا ضي بكل ية
أ.د/محمد عبدالسالم ابورية
"مناقشا"
التربيةالرياضية جامعة كفرالشيخ
أ ستاذ م ساعد بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية بكل ية الترب ية
د/نيفين ا سعد يو سف
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()42

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /منى محمود صالح حسن المقيدة بقسم
العلـــــــوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

تأثير برنامج حس – حركي مائي لمفصل الكتف علي السلوك التكيفي لألطفال المصابين
بالشلل الدماغي التشنجي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أســتاذ علــم الــنفر الريا ــي ورئــير قســم العلــوم التربويــة والنفســية
أ.د/بثينــة محمــد فا ــل
"مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/خالدع بدالرزاق الن جار أ ستاذ ور ئير ق سم الع لوم النف سية ووك يل الدرا سات العل يا والب حوث
"مناقشا"
السابق بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة
أ.د/اشرف محمدعبدالغني شريت أستاذ ورئير ق سم الع لوم النف سية بكل ية ر ياض االط فال جام عة
"مشرفا"
االسكندرية
أســتاذ علــم الــنفر الريا ــي بقســم العلــوم التربويــة والنفســية
أ.د/منــي محمــود عبــدالحليم
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()43

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /هيثم محمد مصطفى محمد المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

الكفايات التدريبية وعالقتها بمستوى الطموح ونتائج المباريات لمدربى الكاراتيه
بمحافظة اإلسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/محروسة على حسن أستاذ ال تدريب الريا ى " سالح" المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ى وع لوم

"مشرفا"
الحركة بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/وفاء محمد درويش أستاذ ع لم ا لنفر الريا ى بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واإلجتماع ية
"مناقشا"
بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة اإلسكندرية
أ.د/نبيلة أح مد مح مود أ ستاذ ع لم ا لنفر الريا ى بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واإلجتماع ية
"مشرفا"
بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة اإلسكندرية
أ ستاذ تدريب الكارات يه بق سم الم نازالت والريا ات الفرد ية بكل ية
أ.د/عماد عبد الفتاح سيرر
"مناقشا"
التربية الريا ية جامعة طنطا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()44

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )9بتاريخ  2017/4/1بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /اعمار محمد الطاهر إدريس المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبى بإستخدام تدريبات القوة الخاصة وتأثيره فى بعض القدرات التوافقية
والمستوى لمتسابقى الوثب الثالثى بليبيا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/سهام محمد ح سن سويلم أ ستاذ م سابقات الم يدان والم مار المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ى
"مشرفا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/ما جدة أح مد مح مد ح مودة أ ستاذ تدريب م سابقات الم يدان والم مار المت فرغ بق سم تدريب
مسابقات الميدان والم مار بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة اإلسكندرية
"مناقشا"
أ.د/حنان السيد عبد الفتاح أستاذ تدريب مسابقات الميدان والم مار ورئير قسم تدريب مسابقات
"مناقشا"
الميدان والم مار بكلية التربية الريا ية للبنات جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/3/20

الــقــــــــرار
الموضوع()45

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

تسجيل أبحاث علمية -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /أميرحسن جاسم المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
الرياضية بعنوان -:

فعالية برنامج تمرينات نوعية باستخدام المقاومات المختلفة لتحسين مستوي أداء
مهارة االعداد اآلمامي في الكرة الطائرة بالعراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ ال كرة ال طائرة المت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية
أ.د/ا يزيس سامي جرجس
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحر كة بكل ية الترب ية الريا ضية
د/اميرة عبدالحميد شوقي
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار
الموضوع()46

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارس  /محمود السيد خليفة صابر المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

تدريبات الهيبوكسيك داخل وخارج الوسط المائي وتأثيرها في بعض القدرات البدنية
والمهارات األساسية لبراعم كرة القدم
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ تدريب رياضي متفرغ بقسم ال تدريب الريا ضي وع لوم
أ.د/خيرية ابراهيم السكرى
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ كرة ال قدم بق سم األل عاب الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية

أ.د/عادل عبدالحميد الفاضي
للبنين جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()47

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارسة  /ايناس أحمد محمد أحمد السيد المقيدة بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي لتحسين التحمل الخاص وتأثيره علي درجة األداء الفني واالبداع لجملة
الحركات األرضية لالعبات الجمباز الفني

لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي جمباز فني المتفرغ بقسم التدريب الريا ضي
أ.د/فاتن عبدالحميد عفيفي
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/ســحر مرســي الســيد مرســي
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

مــدرس بقســم التــدريب الرياضــي وعلــوم الحركــة بكليــة التربيــة

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()48

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارسة  /صفاء رجب السيد ابراهيم المقيدة بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات التحكم البصري في أداء بعض المهارات الهجومية لناشئ
كرة السلة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي كرة سلة بقسم التدريب الرياضي وع لوم الحر كة
أ.د/سناء عباس ابراهيم
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/اميرة عبدالحميد شوقي
للبنات جامعة االسكندرية

مدرس بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية الريا ضية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()49

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارس  /اسماعيل اسامة محمود عبد العزيز المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير التدريب المتقاطع على تطوير القدرات البدنية الخاصه والمستوى الرقمي
للسباحين
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
أ.د/جليلة حسن محمد
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية
د/دعاء ابراهيم السيد الجمل
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()50

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /وليد سيد حسين ابراهيم المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات المنافسة على تطوير القدرات البدنية الخاصة ومستوي االداء لبعض
المهارات الهجومية لالعبي المالكمه
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/محروسة علي حسن استاذ التدريب الرياضي (سالح) المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/السيد مصطفي حسن استاذ مساعد تدريب رياضي (المالكمه) بقسم تدريب المنازالت
والرياضيات الفردية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()51

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /النحراوي ابو السعود النحراوي المقيد بقسم التـــــــرويح بعنوان -:

خطة مقترحه لالنشطة الترويحية ألعضاء نقابة الحرفين بمحافظة كفر الشيخ
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /فاطمة فوزي عبد الرحمن
االسكندرية

استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة

د/ريهام عالء الدين الجبيلي
جامعة االسكندرية

مدرس بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنين

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()52

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارسة  /لبني عبد العظيم عبد اللطيف المقيدة بقسم التــــــــرويـــــح بعنوان
-:

اتجاهات الطالب نحو السياحة الترويحية باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري بمحافظة االسكندرية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /سامية حسن حسين استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
االسكندرية
أ.د/سوزان مصطفى متولى أستاذ علم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
استاذ مساعد بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

د /نهلة متولي السيد
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()53

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارس  /مصطفي عبد العزيز يوسف الشنواني المقيد بقسم التــــــــرويـــــح
بعنوان -:

دراسه مسحيه التجاهات طالب المرحلة االعدادية االزهرية نحو ممارسة االنشطه
الترويحية بمحافظة البحيرة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/نبيلة محمد حسن عباس
جامعة االسكندرية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

أستاذ علم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية
أ.د/هالة مصطفى إبراهيم
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
مدرس بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات

د /شيماء طارق نعيم
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()54

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارسة  /منال محمد طلعت ابراهيم المقيدة بقسم التـــــــــرويـــــــــح بعنوان
-:

تقويم خطة االنشطة الترويحية في ضوء احتياجات اعضاء نادي سموحه الرياضي
االجتماعي باالسكندرية
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االداره الرياضية بكلية
أ.د/حسن احمدعطية الشافعي
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن
االسكندرية
د/مروة احمد علي الخواجه مدرس بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()55

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /عبد الكريم عبد هللا عبد الكريم المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

فعالية برنامج لتحمل الالكتيك علي إنزيم االستيل كولين إستريز وسرعة التوصيل
العصبي لالعبي الضرب الساحق بالكرة الطائرة
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية
أ.د/عبد المنعم بدير القصير
وعميد كلية التربية الرياضية للبنين سابقًا جامعة االسكندرية
د /نهاد مح مد ع بد ال قادر ا ستاذ م ساعد بق سم الع لوم ال صحية كل ية الترب ية الريا ضية للب نات جام عة
االسكندرية
د/أم يرة ع بد الحم يد شوقى مدرس بق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم الحر كة كل ية الترب ية الريا ضية
للبنات جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/24

الــقــــــــرار
الموضوع()56

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /مصطفي محمد ابو السعود محمد المقيد بقسم العلوم الصحيــــــة
بعنوان -:

فعالية برنامج لتنمية الوعي االسعافي لمدرسي التربية الرياضية في ضوء تقييم
الخدمات االسعافية بمحافظة الفيوم
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/سعاد محمد عبد الفتاح بحر استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة
االسكندرية
مدرس بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية
د/دينا فاروق عاطف مراد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/24

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()57

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /عمر علي محمد حمامره المقيد بقسم العلوم الصحيــــــة بعنوان -:

تقييم طرق قياس العتبه الفارقة الالهوائية لدي العبي كرة القدم
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/سعاد محمد عبد الفتاح بحر
جامعة االسكندرية
أ.د/ابو العال احمد عبد الفتاح
الرياضية للبنين جامعة حلوان

استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية للبنات
استاذ فسيولوجيا الرياضه بقسم العلوم الصحية بكلية التربية

د /شيماء عبد النبي احمد عبد الحفيظ
جامعة االسكندرية

مدرس بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية للبنات

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/24

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()58

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارس  /محمد قاسم محمد المقيد بقسم العلوم التربوية والنفسية
واإلجتماعية بعنوان -:

تقويم دوراالشراف التربوى في التربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية بمحافظة كركوك
جمهورية العراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ أ صول الترب ية البدن ية والريا ضة بق سم الع لوم التربو ية
أ.د/مها محمد سعيد ع بدالحليم
والنفسية واالجتماعية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحو بكلية التربية
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ مت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
د /صديقة مح مد شكري
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/عبير ابوالنجاه عبدالحليم
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

مدرس بقسم العلوم التربوية والنف سية واالجتماع ية بكل ية الترب ية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()59

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )9بتاريخ  2017/4/1بشأن تسجيل بحث
الماجستير الخاص بالدارس  /أحمد عبد هللا محمود الحناوى المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

تمرينات بيالتس لتحسين مركز القوة وتأثيرها فى رمية التماس لبراعم
كرة القدم
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/خيرية إبراهيم السكرى
الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محمد أحمد ابراهيم عبد الرازق
التربية الرياضية جامعة بور سعيد

أستاذ كرة القدم بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية

مدرس بقسم التدريب الرياضي كلية التربية الرياضية للبنات جامعة

د/سحر مرسى السيد
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع()60

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل بحث
الدكتوراه الخاص بالدارسة  /االء مصطفي عبدالرازق المقيدة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
الرياضية بعنوان -:

برنامج أنشطة تعبيرية حركية قائم علي نهج ريجيو اميليا وأثره علي
االبداع للطفل
لجنةاالشراف المقترحة -:
أســتاذ التعبيــر الحركــى المتفـرغ بقســم المنــاهج وطــرق تــدريس التربيــة
أ.د/آمـال حامــد البطــاوي
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/هشام محمد الصاوي أستاذ الترب ية الريا ضية للط فل ور ئيس ق سم الع لوم األسا سية بكل ية ر ياض
األطفال جامعة االسكندرية
د/ر ندة فاروق ال سيد ع سكر أ ستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية

التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/19

الــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحو -:
الموضوع()61

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تشكيل لجنة
األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:

اسم الدارس

القسم
حيدر عبدالكاظم خضير
المناهج
وطرق تدريس
التربية الرياضية
التدريب الرياضى امير عبد الرضا مزهر
"تخصص سباحة"

وعلوم الحركة

مخلد عبد الخضرخصاف
"تخصص رفع اثقال"

اللجنة
أ.د/ايزيس سامي جرجس
أ.د/سوزان مصطفي متولي "مشرف"
د/مها ابراهيم احمد عثمان "مشرف"
أ.د /جليله حسن محمد ابراهيم
"تخصص رياضات مائية مشرف"
أ.د /طارق محمد بدر الدين
" تخصص علم النفس الرياضي
مشرف"
أ.د  /هدي محمد محمد الخضري
"من الخارج تخصص سباحه"
أ.د /خيرية ابراهيم السكري
"تخصص التدريب الرياضي مشرف"
أ.د /محروسه علي حسني
"تخصص سالح مشرف"
أ.د/عبد الرحمن عبد العظيم سيف
"تخصص منازالت من الخارج"

الــقــــــــرار

وافق المجلس .

الموضوع()62

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن أعتماد نتيجة
األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدراسين اآلتى أسمائهم -:

القسم
المناهج وطرق تدرير التربية الريا ية
األدارة الريا ية

العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

التدريب الريا ي و علوم الحركة

اسم الدارس
يوسف يعقوب عبدهللا المكيني
يسرا حسين عبار
محمد مهنا ابراهيم خطاب
احمد محمد احمد السيد
عبدالمتعال محمد منير
مريم حنا تادرر بطرر

أية هللا رضا ابراهيم محمد
محمد توفيق أحمد
احمد محمود احمد المرشدي
محمد كامل عبدالواحد علي
محمد محمود رشاد

الــقــــــــرار

وافق المجلس .

الموضوعات المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب -:
الموضوع()63

عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )10بتاريخ  2017/5/2بشأن
تشكيل اللجنة الخاصة من أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن إستالم أسئلة االمتحانات للتخلف
والنقل والبكالوريوس للفصل الدراسى الثانى عن العام الجامعى  2017/2016ليصبح على النحو
التالى -:
أ.د /وسيلة محمد مهران
أ.د /شيماء حسن طه الليثى
تخلف الفرقة ( األولى وثانية وثالثة ) ونقل الفرقة ( األولى )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الفرقة الثانية نقل )
أ.د /عفاف عثمان عثمان مصطفى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الفرقة الرابعة نقل )
أ.د /حنان عبد الفتاح فتحى خضر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الفرقة الثالثة نقل )
أ.د /ماجدة أحمد محمد حموده

الــقــــــــرار

أحيط المجلس علما .

الموضوع()65

عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )10بتاريخ  2017/5/2بشأن
حالة الطالبة  /رنا خليل مسعد جاد عبد الوهاب – الفرقة الثالثة  ،وقد إنتهت اللجنة بالموافقة على
االمتحان التطبيقى للطالبة فى ( طرق تدريس األنشطة المختلفة)

الــقــــــــرار

وافق المجلس .

الموضوع()66

الــقــــــــرار
الموضوع()67

عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )10بتاريخ  2017/5/2بشأن
طلب فتح تخصص كرة السرعة  ،المالحة البحرية في قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة  ،وقد
تمت الموافقة على فتح تخصص كرة السرعة لوجود عدد من الطالبات وحصولهن على البطوالت ،
وتم رفض تخصص المالحة البحرية لعدم وجود عدد من الطالبات مع عدم وجود بطوالت .
وافق المجلس على أن يقوم قسم التدريب بتقديم أسماء أساتذة لتخصص كرة السرعه مع السيرة
الذاتية الخاصة بهم حتى يتم اإلختيار منهم .

الموضوعات المتعلقة بالجودة -:
قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية -:

 جارى توزيع إستمارات إستلطاع رأى الطالبات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى. 2017/2016

قسم الترويح -:

 جارى إستكمال إستمارات أرآء الطالبات فى مقررات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى2017/2016
 -تم تسليم أرآء المستفيدين بالمؤسسات فى التدريب الميدانى للفرقة الثالثة والرابعة

قسم اإلدارة الرياضية -:

 -تم إرسال إستطالع رأى الطالبات للفرقة الثالثة والرابعة فى البرنامج والمقررات الدراسية .

