جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )11بتاريخ الثالثاء الموافق 2017/6/13
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )11المنعقدة بتاريخ  2017/6/13برئاسة أ.د /مها محمود شفيق عبيـد
وامانة سر م.د /رحاب احمد حافظ
وحضور كل من :
أ.د /سوزان محمد عــــزت

أ.د /محمد حازم محمد ابويوسف

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 /أميمه أنور العقدة

أ .بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

أ.د /عزة محمد حمدى

أ .متفرغ بقسم الترويح

أ.د /ماجدة احمد محمد حمودة

أ .بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /مها محمد حسن الصغير

أ.متفرغ بقسم االدارة الرياضية

أ.د /أمال شفيق عزب

أ .متفرغ بقسم العلوم الصحية

أ.د/هدى حسن محمود

د /ماجدة ناجى نصر

أ.د /نبيلة احمد محمود

واعتذر عن عدم الحضور
أ.د /مها محمد سعيد عبد الحليم

أ .متفرغ بقسم الترويح

أ.مساعد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجود

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د /مجدة خضر أحمد عبدالباقى

أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /ماجدة محمد صالح الشاذلى

أ .متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

أ.د /هنية محمود الكاشف

أ .متفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيـة

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 ( )10بتاريخ األربعاء الموافق2017/5/9

الـــقـرار

تم التصديق على المحضر السابق .
الموضوعات العامة -:
 بشأن الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بجامعة اإلسكندريةوالخاص بوجوب إرسال خطابات إستضافة الزائرين االجانب قبل موعد الزيارات
بفترة كافية ال تقل عن شهر .
 بشأن الخطاب الوارد من المجلس األعلى للجامعات والخاص بما يلى -: -1ضرورة التأكيد على تأهيل وإعداد الفرق البحثية بكل جامعة
 -2أن تضع كل جامعة خطة بحثية مستقبلية محددة األهداف وفقا الحتياجاتها
وإختصاصات كل قسم بالكلية تتفق مع الخطة الشاملة للدولة ويتم على أساسها
إختيار البعثات الخارجية .
 بشأن الخطاب الوارد من المجلس األعلى للجامعات بما يلى -: -1ضرورة التعاون مع الوكالة الفرانكفونية فى مجال ريادة األعمال وإعداد الطالب
وتزويدهم بالمهارات الالزمة
 -2إضفاء الطابع الدولى على البرامج الجامعية المصرية من خالل مواجهة التحديات
التى تواجه التعليم العالى
 -3أهمية دور الجامعات فى البحث العلمى والتكنولوجيا
 التأكيد على السادة رؤساء األقسام العلمية بضرورة موافاتنا بردود األقسام حولموضوع تغيير مسمى الكلية من ( كلية التربية الرياضية ) إلى( كلية التربية
الرياضية وعلوم الرياضة ) وفقا لتوصيات المؤتمر الدولى للكلية " التحوالت فى
الرياضة والنشاط البدنى عبر الزمن  :رحالت تاريخية " .
 الموافقة على صرف مكأفأة الهيكل االدارى لوحدة تكنولوجيا المعلومات بكليةالتربية الرياضية للبنات من صندوق الخدمة التعليمية ربع سنوياً .
 تم التعاقد مع الهيئة القومية لإلنتاج الحربى إلنشاء مضمار ألعاب القوى وسوف يتمالبدء فور االنتهاء من تعديل العقد نظرا ألنه قد ورد العقد إلينا دون مبلغ الضرائب .
 إقتراح من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل كاميرات مراقبةعلى البوابات وقد تمت مقابلة مع السيد االستاذ الدكتور /عصام الكردى رئيس
الجامعة ووافق على صرف مبلغ  80000الف جنية تكلفة الكاميرات وتركيبها .
 إنطالقا من دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونظرا لتزايد أعدادالمستفيدين من مالعب الكلية فى الفترة المسائية وزيادة أعداد الطالبات المقيديين
بالكلية فى السنوات األربعة األخيرة مما يستلزم من إدارة الكلية إنشاء وحدة لخلع
المالبس ( سيدات – رجال ) ملحق بها إستراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس
بالكلية القائمين على تدرييس المواد العملية هذا باإلضافة إلى توفير كافتيريا لخدمة
المترددين على مالعب الكلية وأتقدم لسيادتكم بإقتراح خاص بمكان اإلنشاء وهو
سور الكلية من الناحية البحرية .

الموضوع ()2

الـــقـرار
الموضوع ()3

أحيط المجلس علما .
الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
قسم التـــــرويـــــــــح -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن الطلب
المقدم من المدرس المساعد  /فاطمة مصطفى شحاته لترقيتها إلى وظيفة مدرس بالقسم
وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة بتاريخ  2017/4/30على 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 .

الـــقـرار

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

الموضوع ()4

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن
إعتماد توصيات المؤتمر العلمى السنوى للقسم بعنوان " الترويح والتنمية المجتمعية
المستدامة فى ظل رؤية . " 2030

الـــقـرار

أحيط المجلس علما .

الموضوع ()5

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن الطلب
المقدم من د  /إبتسام محمد عبد العال – األستاذ المساعد بالقسم لتجديد إعارة سيادتها إلى
المملكة العربية السعودية للعام الجامعى  2018/2017للعام العاشر .

الـــقـرار

وافق المجلس .

الموضوع ()6
الـــقـرار
الموضوع ()7

الـــقـرار
الموضوع ()8
الـــقـرار
الموضوع ()9

قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن
إعتماد توصيات المؤتمر العلمى السنوى للقسم بعنوان " رؤية مستقبلية لمستحداثات
االختبارات والمقاييس النفسية فى التربية البدنية والرياضة " .
وافق المجلس .
قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/22بشأن
الموافقة على ترشيح المعيدة  /آية هللا أحمد سعد للسفر إلى ألمانيا للدراسة خالل الفترة
 2017/9/30وحتى  ، 2017/12/25وذلك ضمن اإلتفاقية المبرمة بين جامعة ماجدبرج
األلمانية وجامعة اإلسكندرية
Academic Innovation in sport Science in Network
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/22بشأن
إعتماد توصيات المؤتمر العلمى السنوى للقسم بعنوان " مراجعة برنامج التدريب الرياضى
وعلوم الحركة فى ضوء االتجاه المحلى والعالمى " .
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/22بشأن الطلب
المقدم 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 .

الـــقـرار

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

الموضوع ()10

قسم اإلدارة الرياضية -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن
إعتماد كتيب " التدريب الميدانى " الخاص بقسم اإلدارة الرياضية .

الـــقـرار

وافق المجلس .

الموضوع()11

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن
إعتماد توصيات المؤتمر العلمى السنوى للقسم بعنوان " رؤية مستقبيلة لتطوير الدراسات
العليا " .

الـــقـرار

وافق المجلس .

الموضوع ()12

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )10بتاريخ  2017/5/15بشأن
إعتماد توصيات المؤتمر العلمى السنوى للقسم بعنوان " مراجعة ضوابط التدريب الميدانى "

الـــقـرار

وافق المجلس .
الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا -:
إعتماد مناقشة رسائل علمية -:

الموضوع ()13

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /فادي محمد زكى ابراهيم المقيد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
فعالية برنامج تعليمي بأستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي علي مخرجات
التعلم في السباحة لدى طالب كلية التربية الرياضية – جامعة االزهر
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/15وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()14

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /ممدوح احمد كامل المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير تدريبات المرونة علي تحسين االنجاز الرقمي للرباعين المعاقين في رفع االثقال
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()15

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /السيد نصر السيد محمد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير الحركات المركبه على تحسين لياقة القوة ومستوي االداء لبعض مهارات اللعب من
اعلى لناشئ الجودو
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()16

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /على محمد على مسلم المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تدريبات التوافق الحركي وتأثيرها على تحسين القدرات البدنية الخاصه لبعض المهارات
الهجومية لناشئ الكاراتية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()17

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /عمر محمد سعد ربيعي المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير تطوير بعض متطلبات التوقع الحركي على مستوي بعض محددات النشاط الهجومي
لالعبي الكاراتية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/22وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()18

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /أحمد محمد مصطفي عبدالقادر المقيد بقسم
اإلدارة الرياضيــــة بعنوان -:
نموذج مقترح لنظام احتراف حكام كرة القدم محليا من منظور دولي
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/15وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()19

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /وليد محمدالصادق المقيد بقسم اإلدارة
الرياضيــــة بعنوان -:
تقويم برنامج االدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة األزهر
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/15وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()20

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /رحاب محمد السيد محمد المقيدة بقسم
اإلدارة الرياضيــــة بعنوان -:
استراتيجية مقترحة الدارة النشاط الرياضي بجامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/15وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()21

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /اسالم مكرم عبدالسالم غانم المقيد بقسم
اإلدارة الرياضيــــة بعنوان -:
بناء مقياس لمحددات ادارة رأس المال الفكرى للعاملين بادارات النشاط الرياضي بأنديه
محافظة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/15وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()22

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /أشرف عيد عبدالعزيز عبدهللا المقيد بقسم
اإلدارة الرياضيــــة بعنوان -:
التمكين االدارى وعالقته بالمشاركة في اتخاذ القرار بمراكز الشباب
بمحافظة الغربية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/15وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()23

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /محمد مرضي عبد العاطي عشيبه المقيد
بقسم العلوم الصحيــــــة بعنوان -:
تأثير برنامج تأهيلي مقترح على سرعة شفاء مصابي االنزالق الغضروفي القطني لدي زائدي
الوزن
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()24

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة  /اسراء محمد عمر محمد المقيدة بقسم
العلوم الصحيــــــة بعنوان -:
تأثير فعالية برنامج رياضي مائي على مستوي االحماض الدهنية المتعدده غير المشبعة وشد
المرض عند االطفال باضطربات طفل التوحد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()25

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /نهال محمد احمد علي الفيومي المقيدة بقسم
العلوم الصحيــــــة بعنوان -:
تأثير تقنيات الشياتسو على اضطراب االنتباه وفرط الحركة  ADHDلدي االطفال(-6
9سنوات)
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()26

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /محمد ابراهيم ابراهيم المرزوقي المقيد بقسم
العلوم الصحيــــــة بعنوان -:
برنامج تأهيلي رياضي لتطوير التوازن للوقاية من االصابات في بعض
االنشطة الرياضية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار
الموضوع ()27

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /طارق عبد الجبار حسين المقيد بقسم العلوم
الصحيــــــة بعنوان -:
برنامج تأهيلي بأستخدام المستقبالت الحسية العضلية لتحسين القدرة الحركية والنشاط
الكهربائي للعضالت لالعبي رمي الرمح الباراولمبية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/5/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
تشكيل لجان مناقشة وحكم -:

الموضوع ()28

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /ابراهيم سليمان صالح سليمان
المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
فاعلية الهجوم المنظم وعالقتة ببعض المتغيرات البدنية والفسيوكميائية لناشئى كرة اليد
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة (المتفرغ)بقسم العلوم الصحية كلية
أ.د/امال شفيق عزب
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضي كرة اليد (المتفرغ) بقسم التدريب الرياضي
أ.د/سعاد محمد جبر
"مشرفا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/نادية محمد الصاوي جعفر
جامعة الزقازيق

استاذ كرة اليد بقسم االلعاب بكلية التربية الرياضية للبنات
"مناقشا"

استاذ مساعد بقسم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كه بكل ية
د /وفاء محمد عبد المجيد
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار
الموضوع ()29

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /ابراهيم شكرى ذكى عبدالوهاب
المقيد بقسم اإلدارة الرياضية بعنوان -:
وحده ادارية مقترحة للعروض الرياضية بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ الجمباز االيقاعي بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
أ.د/ايمان عبدهللا قطب
"مشرفا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/ريهام عبدالعظيم فرج أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز والتعبيرالحركي ووكيل
"مناقشا"
الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق
أ.د/سماح أحمد صالح الدين أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()30

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /عمر علي مصطفي المليان
المقيد بقسم اإلدارة الرياضية بعنوان -:
وحدة مقترحة للموارد البشرية بادارة النشاط الطالبي جامعة الزاوية بليبيا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/حسـن عطيــة الشــافعي أســتاذ االدارة الرياضـية المتفــرغ بقســم االدارة الرياضــية بكليــة
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/محمــد محمــد حــافى حجــازى أســتاذ متفــرغ بقســم ادارة االعمــال بالمعهــد العــالي للعلــوم
"مناقشا"
االداريه والحاسبات بالبحيرة
أ ستاذ م ساعد بق سم االدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
د/نسرين ع بدهللا أرم نازي
"مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ مســاعد بقســم االدارة الرياضــية بكليــة التربيــة الرياضــية
د/رحــاب علــي أمــين
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()31

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /نرمين يسري محمد المقيدة
بقسم التــــــرويـــــح بعنوان -:
اتجاهات الوالدين نحو النشاط الترويحي وعالقتة بسلوك وقت الفراغ لتالميذ الحلقة االولي من
التعليم االساسي بمحافظة االسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د /هناء عبد الوهاب حسن
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن استاذ الترويح بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
أ.د/ايمان محمد السيد هدهوده أستاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
"مناقشا"
جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم علم النفس الرياضى ووك يل
أ.د/عمرو حسن احمد بدران
الكلية لشئون خد مة المجت مع وتنم ية البي ئة بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات جام عة المن صورة
"مناقشا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()32

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /مي كمال الدين حسين المقيدة
بقسم التــــــرويـــــح بعنوان -:
برنامج ترويح عالجي لتحسين جودة الحياة لمرضي االدمان
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /فاطمة فوزي عبد الرحمن استاذ الترويح بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
أ.د /ايمان محمد السيد هدهوده
جامعة االسكندرية

استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
"مناقشا"

استاذ الطب النفسي واالدمان بمستشفي المعمورة
أ.د/ممدوح على ابو ريان
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
أ.د/سعيد عبد الغني سرور استاذ علم النفس التربوي بقسم علم النفس التربوي بكلية الترب ية
"مناقشا"
جامعة دمنهور
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()33

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /اسالم على بهاء الدين المقيد
بقسم العلوم الصحية بعنوان -:
عالقة الوعي الصحي باالداء المهني لالخصائيين الرياضيين بأندية الدقهلية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/سعاد محمد عبد الفتاح بحر
للبنات جامعة االسكندرية

استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية
"مشرفا"

أ.د/مسعود كمال محمد غرابة استاذ الصحة الرياضية بقسم علوم الصحه الرياضية ووكيل
"مناقشا"
الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا
استاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكليه
أ.د/يسرية ابراهيم موسي
"مناقشا"
التربيه الرياضيه للبنات جامعة االسكندرية
استاذ ورئيس قسم االدارة الرياضية بكل يه الترب يه الريا ضيه
أ.د/صابرين عطية مرسال
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()34

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /شيماء رزق محمد رزق المقيدة
بقسم العلوم الصحية بعنوان :
تأثير طبيعة النشاط الرياضي على تنكس القرص الغضروفي القطني لدي العبي المستويات
العليا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د/ثناء فؤاد امين
"مشرفا"
جامعة االسكندرية

استاذ االصابات والتأهيل ورئيس قسم علوم الصحه بكلية
أ.د/حمدي عبد الرحيم محمد
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
استاذ جراحه المخ واالعصاب والعمود الفقري بقسم جراحه
أ.د/عالء عبد الرؤوف بيومي
"مشرفا"
المخ واالعصاب والعمود الفقري كلية الطب جامعة االسكندرية
أ.د/هشام عادل عبد العزيز ابو العنين استاذ جراحة المخ واالعصاب والعمود الف قري بق سم
"مناقشا"
جراحه المخ واالعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()35

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /مجدي محمد ضو احميدة
المقيد بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:
دراسة مقارنه المشكالت السلوكية في النشاط الحركي الطفال ماقبل المدرسة بين الريف
والحضربطرابلس الغرب
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
أ.د/مح مد ع بدالعزيزخزعل
"مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم الع لوم التربو ية
أ.د/هدي محمد عوض االلفي
"مناقشا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التربية الرياضية للطفل ورئيس قسم العلوم األساسية بكل ية
أ.د/هشام محمد الصاوي
"مشرفا"
رياض األطفال جامعة االسكندرية
أ ستاذ الع لوم االسا سية ور ئيس ق سم الع لوم االسا سية بكل ية
أ.د /ندا حا مد ا براهيم ر ماح
"مناقشا"
رياض االطفال جامعة المنصورة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()36

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /منال عبدالحميد محمد عطية
المقيدة بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:
بناء مقياس اللياقة النفسية لالعبي كرة القدم باآلندية الرياضية بدولة االمارات العربية
المتحدة وعالقته بنتائج المباريات
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د/هنية محمود الكاشف
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محسن بسيوني النحريري أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم العلوم التربوية
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم علم النفس واالجت ماع والت قويم
أ.د/وائل الرفاعي ابراهيم
"مناقشا"
الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/هاله مصطفي ابراهيم
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()37

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /دنيا علي عزب المعيدة بقسم
العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:
رؤية مستقبلية لالصالح والتجديد التربوى الرياضى في ضوء التحديات التي تواجه الحلقة
األولي من التعليم االساسي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/مح سن مح مد درو يش أ ستاذ طرق ال تدريس المت فرغ بق سم الريا ضة المدر سية بكل ية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية
أســتاذ أصــول التربيــة البدنيــة والرياضــة بقســم العلــوم
أ.د/مهــا محمــد ســعيد عبــدالحليم
التربويــة والنفســية واالجتماعيــة ووكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث بكليــة التربيــة
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ أ صول الترب ية البدن ية والريا ضة بق سم الع لوم التربو ية
أ.د /سوزان مح مد عزت
والنف سية واالجتماع ية ووك يل الكل ية ل شئون التع ليم وال طالب بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
أ ستاذ مت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
د /صديقة مح مد شكرى
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()38

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمود يس محمد على المقيدة
بقسم العلوم التـــــــرويـــــــح بعنوان -:
برنامج ترويحى لتحسين مستوى مهارة الصد لدى العبى الهدف للمكفوفين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ ستاذ ال ترويح المت فرغ بق سم ال ترويح بكل ية الترب ية الريا ضية
أ.د /طه ع بد ا لرحيم طه
"مناقشا"
للبنات جامعة اإلسكندرية
أسـتاذ أسـتاذ التـرويح بقسـم التـرويح بكليـة التربيـة الرياضـية
أ.د/إي مان سـالم محفـوظ
"مشرفا"
للبنات جامعة اإلسكندرية
أســتاذ الدراســات األدبيــة ووكيــل كليــة اآلداب للدراســات العليــا
أ.د/أحمــد محمــد عــوين
"مناقشا"
والبحوث ورئيس االتحاد المصرى لرياضات المكفوفين جامعة قناة السويس
أستاذ مساعد بق سم تدريب م سابقات الم يدان والم ضمار بكل ية
د/محمد على عبد المجيد
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()39

تسجيل أبحاث علمية -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /فوقية خالد عبدالمنعم محمد ضحا المقيدة بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
فعالية برنامج للقدرات البدنية وأثره علي الجانب البدني ومعني الحياة لمرضي سرطان الدم

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ مت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
د/صديقة محمد شكري
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
دكتـور زميــل كيميـاء طبيـة تطبيقيـة بقسـم عـالج وابحــاث
د/سـلوي نـاير محمـد أبـوروا
األورام بمعهد البحوث الطبية جامعة االسكندرية
مدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة حلوان
د/هاني فؤاد سيد محمد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()40

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمد حسن جابرحسين المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
دليل ارشادي مقترح للثقافة الرياضية لمعلمي التربية الرياضية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ أ صول الترب ية البدن ية والريا ضة بق سم الع لوم
أ.د/م ها مح مد سعيد ع بدالحليم
التربوية والنفسية واالجتماعية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية التربية
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الريا ضية بكل ية
د/صديقة محمد شكري
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()41

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة  /شوهندا حمدى محمد حسن المقيدة بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
تأثير استخدام استراتيجية التعلم النشط علي تحسين مهارات لغة الجسد في ضوء المهارات
التدريسية لدرس الجمباز االيقاعي
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ الجمبازااليقاعي والعروض الرياضية بقسم المناهج
أ.د/ايمان عبدهللا عبدالحميدقطب
وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ مســاعد بقســم المنــاهج وطــرق تــدريس التربيــة
د/نجــالء فتحــي خليفــة علــي
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()42

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /نبراس عبد الستار حسوب المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
نسبة مساهمة بعض القدرات التوافقيه والبدنية في اداء بعض مهارات الجمباز االيقاعي
لطالبات كلية التربية الرياضية

لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ االختبارات والمقاييس ورئيس قسم التدريب الرياضي
أ.د/هالة يوسف احمد مندور
وعلوم الحركه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الجمباز االيقاعي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/ياسمين حسن علي البحار
وعلوم الحركه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار
الموضوع ()43

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /شادي سيف النصر حمزه ابراهيم المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان
تأثير برنامج تدريبي باستخدام المقاومات المتغيرة على بعض القدرات البدنية الخاصه
والمستوي الرقمي لمسابقة الوثب الطويل
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ تدريب رياضى مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم
أ.د/وسيلة محمد مهران
التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية
د/نور الهدي ابو بكر
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار
الموضوع ()44

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /يوسف صباح جاسم المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير التدريبات التوافقيه على تحسين بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة على
الكراسي المتحركه
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية
د/علية ابراهيم زهدي
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية
د/سامية مختار محمد
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار

الموضوع ()45

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /هشام السيد محمد حجازي المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير برنامج تدريبي للتكوينات الجماعية في تحسين االداء الخططي الهجومي لناشئي كرة اليد
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية
د/وفاء محمد عبد المجيد
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية
د /اماني حسين محمد
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()46

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /عالء الدين شحاته حماد محمد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير استخدام التدريب المركب في تحسين بعض القدرات البدنية الخاصة واالداء الدفاعي
لالعبي كرة اليد
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية
د/فتحية على حسن
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية
د/وفاء محمد عبد المجيد
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()47

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /اكرامي محمد الصابر محمود المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير برنامج تدريبى لبعض مكونات المنظومة الحسية فى تحسين السالسل الحركية للجملة
األرضية لناشئى الجمباز تحت  9سنوات
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الجمباز الفني المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/ملكه احمد الرفاعي
الحركه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب التمرينات والجمباز بقسم تدريب
أ.د/مهاب عبد الرازق احمد الدسوقي
التمرينات والجمباز كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()48

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
المقيد بقسم اإلدارة
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /سيف داود سلمان
الــــــريــــاضية بعنوان -:
نموذج مقترح الستثمار منشآت اللجنة األولمبية الوطنية العراقية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية ور ئيس ق سم األدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/صابرين عطية مرسال
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ م ساعد بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
د/نسرين ع بدهللا ارم نازى
للبنات جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /احمد محمد عبدالعليم مصطفي المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
التنظيم المهني للمراسل الرياضي بالقنوات الفضائية المصرية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ األدارة الرياضية المتفرغ بقسم األدارة الرياضية بكلية
أ.د/يسرية ابراهيم موسي
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ األدارة الرياضية بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية
أ.د/سماح احمد صالح الدين
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()49

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /أحمد سمير جادهللا النبريص المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:

برنامج تنمية ادارية مقترح الدارة األزمات الرياضية باألندية الفلسطينية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/حسن احمد عط ية ال شافعي
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الريا ضية

د/ريهام أمين حمزة شهاب
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()50

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /سعد ناجي السيد محمد عامر المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
متطلبات تطبيق التنمية المستدامة لتحقيق أهداف ادارة النشاط الرياضي برعاية الشباب –
جامعة دمنهور
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/حسن احمد عط ية ال شافعي
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ األدارة الرياضــية بقســم األدارة الرياضــية بكليــة
أ.د/دنيــا محمــد عــادل عبــدالعزيز
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()51

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /زيد مكي جاسم محمد المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
وحدة مقترحة للمتطوعيين الدارة البطوالت والمهرجانات الرياضية في جامعات الفرات
األوسط بالعراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/همي مة ا براهيم ح شيش
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات
د/نادية لطفي عبدالفتاح
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

الموضوع ()52

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
المقيد بقسم اإلدارة
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /محمد أحمد خضري محمد
الــــــريــــاضية بعنوان -:
خطة مقترحة لتسويق السياحة الرياضية بمحافظة البحر االحمر
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ التن ظيم واالدارة المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/نازك مصطفي سنبل
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ األدارة الريا ضية ور ئيس ق سم األدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/صابرين عطية مرسال
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدير االدارة العامة للسياحة الرياضية وزارة الشباب والرياضة
د/ايهاب حسن علي
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()53

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /أبوبكر محمد عثمان مصطفي المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
عالقة ممارسات القيادة التحويلية بتطوير الفاعلية التنظيمية لتحقيق أهداف ادارة النشاط
الرياضي باألندية الرياضية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ األدارة الرياضية المتفرغ بقسم األدارة الرياضية بكلية
أ.د/يسرية ابراهيم موسي
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الريا ضية
د/ريهام أمين حمزة شهاب
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()54

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /مصطفي كامل أبوالعال بخيت المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
التخطيط للموارد البشرية باالتحاد المصري للمصارعة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/م ها مح مد ح سن ال صغير
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ األدارة الرياضــية بقســم األدارة الرياضــية بكليــة
أ.د/دنيــا محمــد عــادل عبــدالعزيز
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()55

تم تعديل العنوان ليصبح  ":إستراتيجية مقترحه للتخ طيط لل موارد الب شرية باإلت حاد الم صرى
للمصارعه " .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /احمد جالل عبدالكريم خليل المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
تقويم المشروع القومي للرواد بجمهورية مصر العربية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/م ها مح مد ح سن ال صغير
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ األدارة الرياضية بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية
أ.د/سماح احمد صالح الدين
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()56

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /أحمد مصطفي كامل عبدالمقصود المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان :
خطة مقترحة لجذب رجال االعمال لالستثمار بأندية محافظة كفر الشيخ
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/همي مة ا براهيم ح شيش
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ األدارة الريا ضية ور ئيس ق سم األدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/صابرين عطية مرسال
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()57

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة  /حنان احمد ربيع ابوريحان المقيدة بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
القرارات االدارية وعالقتها باالصالح االداري لتحقيق اهداف النشاط الرياضي بمدارس
المرحلة الثانوية بمحافظة االسكندرية

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/م ها مح مد ح سن ال صغير
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ األدارة الريا ضية ور ئيس ق سم األدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/صابرين عطية مرسال
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

الموضوع ()58

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /عادل صبحي عبدالحميد حوته المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
الذكاء االستراتيجي وعالقته بعملية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف ادارة النشاط الرياضي بجامعة
دمنهور
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ التن ظيم واالدارة المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية بكل ية
أ.د/نازك مصطفي سنبل
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أســتاذ األدارة الرياضــية بقســم األدارة الرياضــية بكليــة
أ.د/دنيــا محمــد عــادل عبــدالعزيز
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار
الموضوع ()59

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /محمد أحمد جالل اسماعيل المقيد بقسم اإلدارة
الــــــريــــاضية بعنوان -:
نموذج مقترح لمتطلبات تطبيق الجودة الشاملة في عملية تدريب المنتخب المصري
للووشوكونغ فو
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية
أ.د/حسن احمد عط ية ال شافعي
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أسـتاذ التـدريب الريا ضي سـالح المتفـرغ بقسـم التـدريب
أ.د/محرو سة علـي حسـن
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()60

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /هاني جابر ربيع مجلي المقيد بقسم التـــــــرويــــــح
بعنوان -:
برنامج ترويحي قائم علي نظرية الحل االبداعي للمشكالت لتنمية التحصيل لمقرر العلوم
بالمرحلة االبتدائية

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /سامية حسن حسين
للبنات جامعة االسكندرية
د/.ه ناء ع بد العز يز عي سي
جامعة االسكندرية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
ا ستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق ال تدريس بكل ية الترب ية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()61

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /اعتماد محمود احمد المقيدة بقسم التـــــــرويــــــح
بعنوان -:
دراسة تحليلية للخدمات الترويحية بالمشروع القومي لالعاقة الحركية
بمحافظة الغربية
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د /ايمان محمد السيد هدهوده
جامعة االسكندرية
مدرس بق سم ال ترويح بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات
د /ري هام عالء ا لدين الجبي لي
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()62

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /احمد حزام بدر المقيد بقسم التـــــــرويــــــح بعنوان :
فعالية برنامج ترويحي للحد من قلق المنافسه لدي ناشئ كمال االجسام
في العراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/سامية حسن حسين استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محمد رضا حافى الروبي استاذ المصارعة بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
مدرس بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية بكل ية الترب ية
د/اي سل مح مد أح مد
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()63

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /غيث حسن على المسعود المقيد بقسم التـــــــرويــــــح
بعنوان -:
برنامج كشفي مقترح لتحسين بعض مهارات التفاعل االجتماعي الطفال
التوحد بالعراق

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/هدي حسن محمود
للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات جام عة
د /ريهام عالء الدين الجبيلي
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح كلية التربية الرياضية

الـــقـرار
الموضوع ()64

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /منتصر خلف محمود محمد المقيد بقسم العلوم
الصحيــــة بعنوان -:
فعالية برنامج تمرينات تأهيلية مصاحب للمجال الكهرومغناطيسى للوقاية من اصابة خلع
مفصل الكتف لدي العبي الجودو
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة (المتفرغ) بقسم العلوم الصحية كلية
أ.د/امال شفيق عزب
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بقسم ال طب الطبي عي
د/رحاب عبد العال النمر
والروماتيزم والتأهيل كلية الطب جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()65

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /امير غالب حسن المقيد بقسم العلوم الصحيــــة بعنوان:
نموذج مقترح لمراكز التأهيل الرياضي في ضوء جوده الخدمه اللوجستية كمصدر للميزة
التنافسية بالعراق
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة ( المتفرغ ) بقسم العلوم
أ.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
الصحية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ االدارة الريا ضية (المت فرغ) بق سم االدارة الريا ضية
أ.د/حسن احمد عطية الشافعي
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار
الموضوع ()66

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /محمد عبده نصر عبده المقيد بقسم العلوم الصحيــــة
بعنوان -:
فعالية برنامج تأهيلي مع استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية على سرعة إلتئام تمزق
عضالت الرجلين الخلفية للرياضيين

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/سعاد محمد محمد احمد بحر
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الباثولوجيا االكلينيكية بقسم أمراض الدم بكلية
أ.د/اكرم عبد المنعم احمد الدغيدي
الطب جامعة االسكندرية
استاذ جراحة العظام بقسم جراحة العظام كلية الطب
أ.د/محمد احمد سمير قاسم
جامعة االسكندرية
مدرس بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية جامعة
د/دينا فاروق عاطف مراد
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21
استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية

الـــقـرار
الموضوع ()67

تم ت عديل الع نوان لي صبح  " :فعال ية بر نامج تأهيلى مع إ ستخدام البالز ما الغن ية بال صفائح
الدموية على سرعة إلتئام تمزق العضالت الخلفية للرجلين للرياضيين "
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /حسنين فالح حسن المقيد بقسم العلوم الصحيــــة
بعنوان -:
فعالية تمرينات الكي كونج والتدليك النقطي على الشوارد الحرة للحد من اصابة التلف العضلي
للعدائين
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ االصابات والتأهيل بقسم العلوم الحيوية والصحة
أ.د/احمد عبد الفتاح عمران
الرياضية كلية التربية الرياضية بنين جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية
د/نهاد محمد عبد القادر
جامعة االسكندرية
خبير في الرياضات الصحية والصينية
د /طارق على ابراهيم ربيع
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار
الموضوع ()68

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /مصطفي السعيد محمد القاضي المقيد بقسم العلوم
الصحيــــة بعنوان -:
فعالية برنامج تأهيلي مع استخدام اللواصق الطبية على تحسين كفاءة مفصل الكاحل بعد
االلتواء الخارجي
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية كلية
د/زكريا احمد سيد متولي
التربية الرياضية بنين جامعة االسكندرية
د/شيماء السيد ابراهيم الجمل مدرس بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية بنات
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()69

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /نورهان محمد الغريب المقيدة بقسم العلوم التربوية
والنفسية واإلجتماعية بعنوان
التفاؤل ودافعية االنجاز وعالقتهما بنتائج المباريات لناشئي التايكوندو
لجنةاالشراف المقترحة -:
أســتاذ علــم الــنفس الرياضــي بقســم العلــوم التربويــة والنفســية
أ.د/وفــاء محمــد درويــش
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
د/ن هاد السـيد مح مود بـدر مدرس بقسـم الم ناهج وطـرق تدريس التربيـة الريا ضية بكليـة
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/15

الـــقـرار

الموضوع ()70

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /أحمد السيد محمود علي المقيد بقسم العلوم التربوية
والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:
استراتيجية مقترحة لمواجهة الضغوط النفسية لممارسي األنشطة الرياضية الخارجية
بالمعاهد األزهرية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم الع لوم التربو ية والنف سية
أ.د/سوزان مصطفي متولي
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ م ساعد بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية
د/نيفين اسعد يو سف
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()71

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /رشا ناصر محمد حسانين المقيدة بقسم
التـــــــرويــــــح بعنوان -:
مدركات المرأة الصعيديه نحو الممارسات الترويحية دراسة ميدانية في محافظة سوهاج
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/سامية حسن حسين استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح كلية التربية الرياضية بنات
جامعة االسكندرية
د/هاني خميس احمد عبده استاذ علم االجتماع المساعد بق سم االجت ماع كل ية االداب جام عة
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

تم تعديل العنوان ليصبح  ":دراسة مدركات ال مرأة ال صعيدية ن حو الممار سات الترويح ية فى
محافظة سوهاج "

الموضوع ()72

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمد منير حسين سليمان المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
دراسة تحليلية ألماكن احراز اللمسات وعالقتها بالثقة بالنفس ونتائج المباريات لمبارزى
سالح الشيش
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/محروسة على حسن استاذ التدريب الرياضى (سالح ) المتفرغ بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية بنات جامعة االسكندرية
أ.د/نبي لة أح مد مح مود أح مد ا ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضى بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
واإلجتماعية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/22

الـــقـرار
الموضوع ()73

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 بالدارسة  /شيماء محمد فوزى المقيدة بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
برنامج تعليمى بإستخدام تدريبات اإلدراك الحس حركى وأثره على تعلم بعض مهارات الهوكى
لطالبات كلية التربية الرياضية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/نبي لة أح مد مح مود أح مد ا ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضى بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
واإلجتماعية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس الترب ية الريا ضية
د/نسرين عبد الحميد عاشور
بكلية التربية الرياضية بنات جامعة االسكندرية
د /باهى أحمد محمود عبد النعيم مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكل ية
التربية الرياضية جامعة أسيوط فرع الوادى الجديد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/20

الـــقـرار
الموضوع ()74

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  /أحمد حسن السيد إبراهيم المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
تأثير برنامج تعليمى بإستخدام التدريبات التنافسية على مستوى أداء بعض مهارات كرة القدم
لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة سوهاج
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/عادل أحمد عبد الحميد الفاضى ا ستاذ كرة ال قدم بق سم تدريبات األل عاب الريا ضية بكل ية
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
ا ستاذ مت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
د/مصطفى كامل الزنك لونى
بكلية التربية الرياضية بنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/20

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()75

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /أيمن محمد عبد الحميد فرج المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
أثر حمل المنافسة على بعض المتغيرات الحيوية والنمو وعالقتها بنتائج المباريات لناشئ كرة
القدم
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/هالـة يوســف منــدور اســتاذ القيــاس والتقــويم ورئــيس قســم التــدريب الرياضــى وعلــوم
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/عادل أحمد عبد الحميد الفاضى ا ستاذ كرة ال قدم بق سم تدريبات األل عاب الريا ضية بكل ية
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
مدرس بق سم الع لوم ال صحية بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات
د /شيماء أح مد الرق باوى
جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/20

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()76

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )10بتاريخ  2017/5/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /مصطفى سمير محمد عبد الجواد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير تدريبات أرضية بإستخدام قناع تدريب المرتفعات على تحسين بعض المتغيرات البدنية
والفسيولوجية والمستوى الرقمى لناشئى السباحة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/جليلــة حســن محمــد اســتاذ تــدريب الســباحة المتفــرغ بقســم التــدريب الرياضــى وعلــوم
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/أشرف إ براهيم مح مد ا ستاذ تدريب الريا ضات المائ ية ور ئيس ق سم ال تدريب الريا ضى
بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ
مدرس بقسم التدريب الريا ضى وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية
د /نجالء محمد أحمد شقرة
الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/20

الـــقـرار

الموضوع ()77

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 بالدارسة  /هدير جمال عبده العوجى المقيدة بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير برنامج تدريبى لتحسين بعض القدرات التوافقية الحركية فى أداء بعض المهارات فى
تنس الطاولة للمعاقين ذهنياً لذوى متالزمة داون .
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/فاطمة فوزى عبد الرحمن استاذ الترويح بق سم ال ترويح بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات
جامعة اإلسكندرية
ا ستاذ مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم الحر كة بكل ية
د/فتحية على حسن
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية
د /أميرة أحمد إبراهيم
الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية

مدرس بق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية
د /سمر محمد بريقع
الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/4/20

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحوث -:

الموضوع ()78

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تعديل
لجنة اإلشراف على بحث الدكتوراه المقدم من الدارس  /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 قبل التعديل -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة قسم العلوم الحيوية والصحة
أ.د/عبد المنعم بدير القصير
ً
الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية للبنين سابقا جامعة االسكندرية
استاذ بقسم الكيمياء الحيوية معهد البحوث الطبية جامعة
أ.د/ماهر عبدالنبي كامل
االسكندرية
د .نهاد محمد عبد القادر استاذ مساعد بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية للبنات
جامعة االسكندرية
لجنةاالشراف بعد التعديل -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة قسم العلوم الحيوية والصحة
أ.د/عبد المنعم بدير القصير
الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية للبنين سابقًا جامعة االسكندرية
د /نهاد محمد عبد القادر استاذ مساعد بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية للبنات
جامعة االسكندرية
د/يا سر مح مود ا براهيم ع بد ال جواد مدرس بق سم تدريب االل عاب الريا ضية بكل ية الترب ية
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/21

الـــقـرار

الموضوع ()79

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تعديل
لجنة اإلشراف على بحث الدكتوراه المقدم من الدارس  /محمود صالح الدين عبدالغنى المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير التدريب على عرض رياضى مقترح فى بعض االستجابات الحس حركية والسلوك
التكيفى لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة الذهنية
لجنةاالشراف قبل التعديل -:
أ ستاذ تمري نات مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم
أ.د /هدى ضياء ا لدين عبدالحم يد
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ ع لم ن فس ريا ضى بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
أ.د /م نى مح مود ع بدالحليم
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية الترب ية
د /آسيا على سليمان
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
لجنةاالشراف بعد التعديل -:
أ ستاذ تمري نات مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضى وع لوم
أ.د /هدى ضياء ا لدين عبدالحم يد
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ ستاذ ع لم ن فس ريا ضى بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
أ.د /م نى مح مود ع بدالحليم
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية

د/سحر مرسي السيد
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/5/22

الـــقـرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا .

الموضوع ()80

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن تشكيل
لجنة األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:
القسم
المناهج
وطرق
تدريس
التربية
الرياضية

اسم الدارس
خالد ابراهيم احمد محمد

العلوم

احمد عادل فتحي بركات

اللجنة
أ.د/آمــــال احمــــد حســــن احمــــد الحلبــــي
أ.د/نســـــيمة محمـــــود ابـــــراهيم والـــــي
"مشرف"
د/صديقة محمد شكري محرم "مشرف"
أ.د/بثينة محمد فاضل
أ.د/مني محمود عبدالحليم

التربوية

أ.د/نبيلة أحمد محمود

والنفسية
واإلجتماعية

أ.د/عادل عبدالحميد الفاضي
أســتاذ تــدريب كــرة القــدم بقســم تــدريب
االلعاب الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
للبنين جامعة االسكندرية
أ.د/حسن السيد أبوعبده

أحمد عبدالرحمن اسماعيل
عبدالرحمن

العلوم
الصحية

محمد محمود السيد عمر

اإلدارة
الرياضية

شاكر السيد فتح سعد

أســتاذ تــدريب كــرة القــدم بقســم تــدريب
االل عاب الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
للبنين جامعة االسكندرية
أ.د /طارق محمود بدر الدين
أ.د/منى محمود عبد الحليم
أ.د/محمد عبد العزيز خزعل
أ.د/أشرف محمد موسى حسن
أستاذ كرة القدم بقسم التدريب الرياضى
بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب
الوادى
أ.د /حسن السيد أبوعبده
أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب
االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية
للبنين جامعة االسكندرية
أ.د/سعاد عبد الفتاح بحر
"تربية صحية مشرف"
أ.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
"تخصص فسيولوجيا الرياضه"
أ.د/عفت حسن شفيق
"سباحه"
أ.د/حســن أحمــد عطيــة الشــافعي (مقــرر)
أ.د/يسرية ابراهيم موسي

أ.د/صـــــــــابرين عطيـــــــــة مرســــــــــال
أ.د/دنيا محمدعادل عبدالعزيز
أ.د/محسن بسيوني النحريري
(ممتحن خارجي) التخصص (أستاذ علم
النفس الرياضي)

الـــقـرار

الموضوع ()81

وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن أعتماد
نتيجة األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدراسين اآلتى أسمائهم -:
القسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

التـــــــرويــــــح
التدريب الرياضي و علوم الحركة

اسم الدارس
أحمد البهلول عطية
ابراهيم الدسوقي محمد
محمد عبدالقادر الباز
اسراء فاضل حسن
حسين فايق عزيز
ريحاب محمد زكي الشابوري
اميرة محمود الليلي
امير عبدالرضا مزهر
مخلد عبد الخضر خصاف
خالد احمد عبد الحميد
محمد االسيد معروف
ماجد حسن علي
محمد عاشور عباس

الـــقـرار

وافق المجلس .

الموضوع ()82

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن االقتراح
المقدم من مجلس قسم الترويح بالموافقة علي الطلب المقدم من الدارس /حيدر جميل عباس
" مرحلة الدكتوراه )  ،بتأجيل امتحان مادة"قراءات متقدمة في السياحة الترويحية" فصل
ربيع  2017نظ ًرا لظروف عمله في العراق حيث يتطلب وجوده في الفتره 2017/5/28الى
.2017/7/31

الـــقـرار

الموضوع ()83

الـــقـرار
الموضوع ()84

وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5ب شأن االق تراح
المقدم من مجلس ق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة بالمواف قة ع لي الط لب الم قدم من
الــدارس  /طــه مصــطفي احمــد الشــامي بتأجيــل امتحــان مــادة التكميلي(بــرامج التربيــة فــي
المؤسسات التعليمية) ف صل الرب يع ، 2017وذ لك ب سبب د خول ا لدارس المست شفي م ما ت عذر
الحضور .
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5ب شأن االق تراح
المقــدم مــن مجلــس قســم المنــاهج وطــرق تــدريس التربيــة الرياضــية بالموافقــة علــي تغييــر
تخصص الدارس/محمد محمود ابراهيم محمد بمرح لة الماج ستير من (جم باز ف ني) ا لي ( كرة
قــدم ) علمــا بــأن المرشــد األكــاديمي د/هــديل أحمــد متــولي وتــم تغيــره الــي د/مصــطفي كامــل

الزنكلوني بناء علي تغيير التخصص وكذلك الدارس/حاتم ا لديب أبوالو فا بمرح لة الماج ستير
من (م سابقات م يدان وم ضمار ) ا لي تخ صص ( تنس الطاو لة) عل ما بأن المر شد األ كاديمى
د /هــدير مصــطفى محمــد محمــود وتــم تغييــره إلــى د  /أميــرة باســم هــانى بنــاء علــى تغييــر
التخصص.

الـــقـرار

وافق المجلس

الموضوع ()85

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )11ب تاريخ  2017/6/5ب شأن اعت ماد
نتيائج امتحانات الدراسات العليا مرحلة الدبلوم فصل خريف . 2016

الـــقـرار

وافق المجلس .

الموضوع ()86

الـــقـرار
الموضوع ()87

الـــقـرار
الموضوع ()88
الـــقـرار

الموضوع ()89

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )11بتاريخ  2017/6/5بشأن -:
 -1تحديد مواعيد التقديم بفصل الصيف  2017وإستالم الخطط
 يتم فتح باب التقدم لفصل الصيف من  2017/ 6/3وحتى 2017/6/15 إستالم الخطط 2017/6/25 -2تحديد مواعيد التقدم لفصل الخريف 2017
 يتم فتح باب التقدم لفصل الخريف من  2017/7/1وحتى  ،2017/7/31و يتم ت سجيلالطالب للمقررات على الموقع اإللكترونى من  2017/7/15وحتى 2017/7/31
 آ خر مو عد لت سليم إ ستمارات الم قررات للدرا سات العل يا  2017/8/5ب شرط توق يعالطالب ورئيس القسم
 آخر موعد الستالم الخطط من األقسام العلمية 2017/8/30وذلك حتى يتسنى لنا مراجعة الخطط قبل بداية العام الدراسى .
أحيط المجلس علما .
الموضوعات المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )11بتاريخ
 2017/6/5بشأن تشكيل لجنة لتوزيع الطالبات على التخصصات المختلفة  ،وقد تم تشكيل
لجنة مكونة من السادة أعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات بالكلية على النحو
التالى-:
( قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية )
أ.د /سوزان مصطفى متولى إسماعيل
( قسم التـــــــرويــــــح )
أ.د /إيمان سالم محفوظ
( قسم اإلدارة الرياضية )
أ.د /سماح أحمد صالح الدين إبراهيم
( قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة )
د /أمانى حسين محمد عبد الحميد
( قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية )
د /نجالء فتحى خليفة
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )11بتاريخ
 2017/6/5بشأن مواعيد التربية العملي المتصل  ،وقد إقترحت اللجنة تحديد ثالثة أسابيع بعد
أجازة نصف العام ويتم إجراء االمتحان فى األسبوع الثالث والرابع من شهر مارس .
وافق المجلس .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )11بتاريخ
 2017/6/5بشأن حفالت التخرج والرحالت والمعارض الخاصة بالطالبات  ،وقد إقترحت
اللجنة ما يلى -:

الـــقـرار
الموضوع ()90
الـــقـرار
الموضوع ()91

الـــقـرار
الموضوع ()92

الـــقـرار

 عمل إقرار للطالبة عند دخولها الكلية بإتباع الضوابط الموضوعة من قبل الكليةوإمضائها ووضعها فى الملف الخاص بها مع توضيح العقوبات عند مخالفتها لذلك .
 إبالغ الطالبات بعدم إجراء أى حفالت أو رحالت أو معارض دون أخذ تصاريح منالكلية والموافقة عليها .
أحيط المجلس علما .
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )11بتاريخ
 2017/6/5بشأن تشكيل لجنة لدراسة تغيير الالئحة وتطبيق نظام الساعات المعتمدة
وموافاتنا بترشيحات لعمل لجمة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة مرحلة البكالوريوس ممن لهم
فى مجال الساعات المعتمدة .
أحيط المجلس علما .
الموضوعات المقدمة من وحدة اللياقة البدنية والبحوث -:
بشأن تشكيل مجلس إدارة وحدة اللياقة البدنية والبحوث بدورته الجديدة للعام الجامعى
 2018/2017وهو على النحو التالى:
األستاذ الدكتورعــميــد الكليـة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الوحدة .
أ.د /محمد حازم محمد أبويوسف  -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة
أ  .م .د  /نسرين محمد عبدهللا أرمنازى -أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية
مديرا تنفيذيا للوحدة
عضوا
أ.د/مهامحمودشفيق عبيد – األستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى –
أ.د /طه عبد الرحيم طه – األستاذ متفرغ بقسم التــــرويــــح الرياضى– عضوا
عضوا
أ.د /نعمة السيد محمد السيد – األستاذ بقســـــــــم التدريب الرياضى –
م.د /هبة فتحى حسن محمد هيكل – مدرس دكتور بقسم العلوم الصحية – عضوا
وافق المجلس .
الموضوعات المتعلقة بالجودة -:
قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية -:
 تم تسليم إستمارات إستطالع رأى الطالبات عن الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى. 2017/2016
قسم الترويح -:
 تم تسليم إستمارات التدريب الميدانى " المستفيدين " الشهر الماضى لمكتبالتدريب الميدانى .
 سيتم تسليم إستطالع أراء الطالبات فى العملية التعليمية للفصل الدراساى الثانى2017
 تم تسليم مقررات البرنامج – التواصيف وتوصيف البرنامج بتاريخ 2017/3/27قسم اإلدارة الرياضية -:
 تم إرسال توصيات مؤتمر القسم تم تسليم نسخة من دليل التدريب الميدانى الخاص بالقسم تم إرسال إستطالع رأى الطالبات فى البرنامج والمقررات الدراسية للفرق الثالثةوالرابعة شعبة إدارة رياضية
قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  -:ال يوجد
قسم العلوم الصحيـــــــــة  -:ال يوجد
قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة  -:ال يوجد
أحيط المجلس علما

