جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
جدول أعمال مجلس الكلية بجلسته رقم ( )4بتاريخ االثنين الموافق2017/11/13
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )4المنعقدة بتاريخ  2017/11/13برئاسة أ.د /سوزان محمد عزت توفيق عميــــــــــــد الكلية و
القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وامانة سر م.د /رحاب احمد حافظ
وحضور كل من -:
أ.د /محمد حازم محمد ابو يوسف
الساده رؤساء االقسام العلمية -:

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د /سناء عباس ابراهيم حسين
أ.د /آمال شفيق عزب
أ.د /امال احمد حسن الحلبى
أ.د /بثينه محمد فاضل محمـــد
أ.د /صابرين عطيه مرســـــــال
أ.م.د /سوسن عبدة يوسف

قائم بعمل رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
قائم بعمل رئيس قسم العلوم الصحية
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  .متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
أ.د /سامية فرغلى منصور فرغلى
أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
أ.د /وسيلة محمد مهران
أ .متفرغ بقسم الترويح
أ.د/نبيلة محمد حسن عباس
أ .بقسم العلوم الصحية
أ.د /عزة عبدالغنى عبدالعزيز
أ .بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
أ.د /محمد عبدالعزيز خزعل
الســـــــــــــــــــادة األعضــــــــــــاء الداخلييــــن -:
أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
أ.د /عائشة عبد المولى السيد
أ .متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
أ.د /سوسن على عبد الخالق
أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
أ.د /هانم رمضان عبده
أ .متفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية واإلجتماعية
أ.د /هنية محمود الكاشف
واعتذر عن عدم الحضور -:
أ.د /ماجدة محمد صالح الدين الشاذلى
أ.د /يسرية ابراهيم موسى
أ.م.د /سهير طلعت ابراهيم اللبانى

أ.متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
أ.متفرغ بقسم االدارة الرياضية
أ.مساعد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

وقـام بـأعمال السكرتارية اآلنسة  /رشا ابراهيم رجب  ،السيدة  /سوزان على رجب  ،وافتتحت الجلسة األستاذه الدكتورة  /سوزان
محمد عزت  -عميــــــد الكلية .
"بسم هللا الرحمن الرحيم "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوع ()1
الــــقــــــــرار

 التصديق على محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )3بتاريخ االثنين الموافق2017/10/ 9
تــــم التصديق

الموضـــوع ()2

الموضوعات العامة -:
بشأن المكاتبة الواردة من أ.د /هشام محمد جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب القائم بعمل نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث حول التأكيد على تفعيل القانون واللوائح الخاصة باألشراف على جميع طالب

الــــقــــــــرار

الدراسات العليا على أن تقوم الكلية بموافاة الجامعة بتقرير المشرف أو المشرفين لكل طالب دراسات عليا بها عن
الستة شهور األخيرة .

الموضـــوع ()3

أحيــــــــط المجلس علمـــــــــا
-

الوقوف دقيقة حداد على روح المغفور لهم بإذن هللا كل من شقيقة أ.د /هدى محمد الخضرى – األستاذ
المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة  ،والد د /هدير مصطفى محمد – المدرس بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضية .
التقدم بالشكر لــ أ.د /مها محمد سعيد عبد الحليم لقبول سيادتها حضور جلسة مجلس الكلية إذ أنه قد
إنتهت فترة الوكالة الخاصة بها ونحن فى إنتظار موافقة الجامعة على تجديد فترة وكالة لسيادتها مرة
ثانية .
شكر خاص لـ أ.د /مها سعيد على تنظيم سيادتها لمعرض الكتاب بالكلية فقد كانت تجربة مشرفة نأمل أن
تتكرر مرة أخرى .
هناك زيادة مالية على المرتب الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس أقرتها وزارة المالية وسوف يتم
صرفها بأثر رجعى من  2017/4/1وتمت مخاطبة الجامعة على أن يتم صرفها بالكامل لعدم توافر المبالغ
من الموارد الذاتية بالكلية .

-

التقدم بالشكر لفريق وحدة ضمان الجودة ولجميع السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين على أعمال
الجودة على الجهد المبذول حاليا .
تم تحديد األربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة  12ظهراً ليكون إجتماع للسادة القائمين على معايير
الجودة وأيضا لمن يرغب فى الحض ور  ،كما تم أيضا تحديد االحد من كل أسبوع فى تمام الساعة 10
صباحا ليكون إجتماع خاص بمناقشة تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس بالكلية .

-

-

الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()4

أحيــــط المجلس علمــــــــا
الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
قسم التـدريب الرياضى وعلوم الحركة -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )3بتاريخ  2017/10/16بشأن الطلب المقدم من أ.م.د /
ماجدة ناجى نصر – االستاذ المساعد بالقسم لترقيتها إلى درجة أستاذ  ،وذلك بعد النظر فى التقرير اللجنة العلمية
الدائمة لترقية األساتذه واألساتذه المساعدين بتاريخ  2017/8/22علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة
وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
وافق المجلس علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ
تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()5

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )3بتاريخ  2017/10/16بشأن الطلب المقدم من الدكتورة /
هدير مصطفى محمد محمود – المدرس بالقسم لترقيتها إلى درجة أستاذ مساعد  ،وذلك بعد النظر فى التقرير اللجنة
العلمية الدائمة لترقية األساتذه واألساتذه المساعدين بتاريخ  2017/9/27علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة
السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
وافق المجلس علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ
تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

الــــقــــــــرار

الموضــــوع ()6

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )3بتاريخ  2017/10/16بشأن الطلب المقدم من أ.م.د  /مها
ابراهيم احمد عثمان – االستاذ المساعد بالقسم بعدم ترقيتها إلى درجة أستاذ وعليها التقدم برؤية جديدة فى مجال
تخصصها بعد  3أشهر من تاريخ اعتماد التقرير  ،وذلك بعد النظر فى التقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذه
واألساتذه المساعدين بتاريخ . 2017/9/27
وافــــــــــق المجـــــــلس .
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )3بتاريخ  2017/10/16بشأن الطلب المقدم من المدرس
المساعد  /علياء مصطفى السايح محمد لترقيتها إلى درجة مدرس بالقسم وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة بتاريخ
 2017/9/26على إعتماد نتيجة مناقشة رسالة الدكتوراه لها علما بأنها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة
السمعة وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
وافق المجلس علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ
تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
قسم االدارة الرياضية -:

الــــقــــــــرار
الموضوع ()7

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )3بتاريخ  2017/10/16بشأن الطلب المقدم من أ.م.د/
نسرين عبدهللا أرمنازى – االستاذ المساعد بالقسم لترقيتها إلى درجة أستاذ  ،وذلك بعد النظر فى التقرير اللجنة
العلمية الدائمة لترقية األساتذه واألساتذه المساعدين بتاريخ  2017/8/29علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة
السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
وافق المجلس علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ
تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا -:
إعتماد مناقشة رسائل علمية -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارسة /اسراء فاضل حسن البدري المقيدة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
فعالية خرائط المفاهيم االلكترونية علي التحصيل المعرفي والتطبيقي للقانون الدولي في كرة اليد لطالبات كلية التربية
الرياضية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارس /حسين فايق عزيز الوزان المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

الموضــــوع ()8

تأثير استخدام الحاسب اآللي علي تفعيل الجانب المعرفي والمهاري لبعض المهارات الهجومية في كرة اليد لطالب
الصم والبكم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارس  /أحمد عباس حسين حسين عبعوب المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
بعنوان -:

الــــقــــــــرار
فعالية استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية علي تحسين التمييز البصري وبعض نواتج التعلم لمهارة االرسال
المواجه من أعلى في الكرة الطائرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
الموضـــوع ()9
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارس  /حسين سامي محمد كمال الدين المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
بعنوان -:
برنامج تعليمي لتحسين االدراك الحس – حركي واثره علي تعليم مهارتي االرسال الساحق والضرب الساحق في
الكرة الطائرة بالعراق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
الــــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()10

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارس  /رياض أحميد مشعان المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
فعالية استخدام الموديوالت التعليمية علي نواتج التعلم لبعض مهارات االسكواش لطالب كلية التربية الرياضية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضــــوع ()11
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه

المقدمة من الدارس  /ذو الفقار حمد شهاب على المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()12

تأثير استراتيجية لتنظيم السرعة فى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكينماتيكية واالنجازالرقمى لمتسابقى 5000
مترجرى
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارس  /ماجد حسن علي المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
المؤشرات البيوميكانيكية كأساس استرشادي للتدريب لصد الكرات المتوسطة والمنخفضة االرتفاع لحراس مرمى
كرة اليد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــــوع ()13

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /سالم عبد الكريم عبد الرضاالمقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان
-:
تأثير برنامج لتطوير سرعة االستجابة الحركية وعال قتها بفاعلية االداء الفني للكمات المستقيمة لدى ناشئ المالكمة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضــــوع ()14
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس/علي فيصل ضايف العلواني المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان
-:
بناء بطارية اختبارات لبعض القدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية لالعبي كرة القدم الخماسية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/ 10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
الــــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـــوع ()15

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة الدكتوراه
المقدمة من الدارس /محمد عاشور عباس المقيد بقسم قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:
فعالية التدريبات الباليستية لتحسين زمن االستجابة لناشئ كرة القدم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /محمد السيد معروف حسن المقيد بقسم قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()16

تأثير برنامج تدريبي لتطوير القدرات الحركية الخاصه على تحسين مستوي االداء لبعض مهارات اللعب من اعلى
لناشئ الجودو
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /احمد عبد هللا يونس المبروك المقيد بقسم قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()17

التنبؤ بمستوي اداء العروض الرياضية بداللة بعض االدراكات الحس-حركية والقدرات البدنية لطالب كلية التربية
الرياضية باالسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /زيد هاني ياس المقيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()18

بناء بطارية اختبارات للمحددات البدنية والمهارية النتقاء البراعم في الجمباز الفني بجمهورية العراق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /امين فارس فتح هللا كرم المقيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضوع ()19

النقل الحركي لمهارة الشقلبة الخلفية السريعة على جهاز الحركات االرضية كدالة لمستوي اداء الناشئين في الجمباز
الفني
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()20

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارسة  /غادة صالح محمد حسن المقيدة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان
-:
عالقة ازمنة رد الفعل بتركيز االنتباه وفقا للمثيرات البصرية لناشيء المبارزه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /بدر حمدان كاظم المقيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:

الموضـــوع ()21

بناء نموذج تقويمي في ضوء البروفيل البيو ميكانيكي للهجمه المستقيمة في
سالح الشيش
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــــوع ()22

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /وفاء احمد زغلول المقيدة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:
تطوير بعض االداءات الهجومية باستخدام التفكير االيجابي وتأثيره علي تحسين مستوي االداء لناشئي الكوميتيه
برياضة الكاراتية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضـــــوع ()23
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /أحمد عيسى عبد هللا عيسى المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:
إستراتيجيه مقترحه لتطويرالعمل اإلدارى باإلتحاد المصرى لكره القدم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضـــــوع ()24
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /محمود عمر درويش محمد المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:
استراتيجية مقترحة لتطوير االتحاد المصرى لكمال األجسام
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()25

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /نصرالدين ابراهيم احمد المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:
أعادة الهيكل التنظيمي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()26

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /محمد سعيد أحمد كامل الناضورى المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:
نموذج مقترح لنظم المعلومات واالتصاالت التكنولوجيه لتطوير األنشطة الرياضية باألكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى باالسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()27

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /عمرعلي مصطفي المليان المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:
وحدة مقترحة للموارد البشرية بادارة النشاط الطالبي جامعة الزاوية بليبيا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /سفيان عبد مخلف المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

الموضــــوع ()28

نموذج مقترح لتطبيق نظام مشروعات ال  B.o.o.Tبنادى أربيل بالعراق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /باسم محمد عبادي المقيد بقسم الترويح بعنوان-:

الــــقــــــــرار
برنامج ترويحي تدريبي لتحسين بعض القدرات البدنية والوظيفية لمتسابقي 100م عدو
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
الموضــــــوع ()29
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /محمد رمضان جابر المقيد بقسم الترويح بعنوان -:
الــــقــــــــرار

فعالية برنامج ترويحي لتنمية بعض مهارات رعاية الذات لالطفال ذوي اضطراب النمو الفكري القابلين للتعلم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـــــوع ()30
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /ايهاب محمد عمر الصبي المقيد بقسم الترويح بعنوان -:
برنامج ترويحي بإستخدام المجسمات والعرائس الورقية لتحسين بعض المفاهيم البيئية لدي االطفال المعاقين ذهنيا
القابلين للتعلم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوع ()31

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /ابراهيم حسان يحي البزاز المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:
فعالية برنامج تأهيلي حركي بعد التغيير الكلى لمفصل الفخذ الستعادة الكفاءة الوظيفية لكبار السن
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /شيماء رزق محمد رزق المقيدة بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

الموضـــــوع ()32

تأثير طبيعة النشاط الرياضي على تنكس القرص الغضروفي القطني لدي العبي المستويات العليا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الماجستير المقدمة من الدارس  /اسالم علي بهاء الدين سعد المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

الــــقــــــــرار

عالقة الوعي الصحي باالداء المهني لالخصائيين الرياضيين بأندية الدقهلية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الموضـــــوع ()33

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد مناقشة رسالة
الدكتوراه المقدمة من الدارس  /أحمد عبدالنعيم باشا عبدالعال المقيد بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
بعنوان -:
دراسة تحليلية لسيكولوجية االعالم الرياضى وظاهرة العنف والشغب
بالمالعب المصرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2017/10/16وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضـــــوع ()34

تشكيل لجان مناقشة وحكم -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /عبدالعزيزرجب الفيتوري سعيد المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
الرياضية بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()35

الــــقــــــــرار

تطوير منهج الجمباز الفني لطلبة كلية علوم التربية البدنية
والرياضة في ضوء معاييرالجودة جامعة الزاوية بليبيا
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ المناهج المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية
أ.د/سالم عبداللطيف سودان
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
أستاذ طرق تدريس الجمباز الفني المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
أ0د /نادية محمد عبد القادر
"مشرفا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
أ0د /يحيي محمد زكريا الحريري أستاذ تدريب الجمبازورئيس قسم التمرينات والجمبازبكلية التربية الرياضية
"مشرفا"
للبنين جامعة اإلسكندرية
أ ستاذ تدريب الجم بازورئيس ق سم الريا ضات األسا سية بكل ية الترب ية الريا ضية
أ.د/مح مد فؤاد حب يب
"مناقشا"
للبنين جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16

الموضــــــوع ()36
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن إعادة تشكيل لجنة المناقشة
والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /ميادة محمد عبدالمنعم حسن المقيدة بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بعنوان -:
تأثير استخدام تمرينات التاى تشى علي تعلم البومذا االولي (تاجوك الجن) برياضة التايكوندو لطالبات كلية التربية

الرياضية
الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()37

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()38

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/سالم عبداللطيف عبدالمجيد سودان أستاذ المناهج المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضي (سالح) المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/محروسة علي حسن
"مشرفا"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب تايكوندو بقسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية
أ.د/أحمد سعيد زهران برسيم
"مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة حلوان
أ.م.د/غادة عمر محمد محمود
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية
"مشرفا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /نادر كمال عمران شرف الدين المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
بعنوان -:

الــــقــــــــرار

الموضــــــوع ()39

فعالية حراس مرمي الفريق القومي المصري وحراس مرمي الفرق الحاصلة علي المراكز األربعة األولي في بطوالت
العالم لكرة اليد رجال دراسة مقارنة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ .د/ناديــة محمــد الصــاوي جعفــر أســتاذ كــرة اليدبقســم األلعــاب بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــات جامعــة الزقــازيق
"مناقشا"
أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات
أ.م.د/فتحية علي حسن
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية الترب ية الريا ضية للب نات
أ.م.د /وفاء محمدعبدالمجيد
"مناقشا"
جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم التدريب الريا ضي وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات
أ.م.د/أماني حسين محمد
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن 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

الــــقــــــــرار

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ .د/ال هام ع بدالرحمن مح مد أ ستاذ ال كرة ال طائرة المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

الموضــــوع ()40
أ.د/أمال جابر متولى
جامعة االسكندرية
أ.د/أميمة ابراهيم العجمي
للبنين جامعة االسكندرية

أ ستاذ الميكاني كا الحيو ية بق سم أ صول الترب ية الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية للب نين
"مشرفا"
أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية الترب ية الريا ضية
"مناقشا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم

لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /مصعب مفتاح محمد الشريف المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
بعنوان -:
تأثير التدريبات البصرية علي بعض القدرات البصرية واالداءات المهارية المركبة لالعبي كرة القدم الصم داخل
الصاالت

الــــقــــــــرار

الموضــوع ()41

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ أختبارات والمقاييس المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
أ.د/هالة يوسف مندور
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /محمد شوقى السباعى كشك أستاذ التدريب الرياضي كرة قدم بق سم ال تدريب الريا ضي بكل ية الترب ية الريا ضية
"مشرفا"
جامعة المنصورة
أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
أ.د/آمال احمد حسن الحلبي
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضي كرة القدم بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية
أ.د/أمرهللا احمد البساطي
"مناقشا"
جامعة المنصورة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد سيد كمال احمد الجندي المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضـــوع ()42

تدريبات االثراء الحركي وتأثيرها على المستوي الرقمي للسباحين الناشئين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /محمود نبيل السيد ناصف استاذ التدريب الرياضي"سباحه"المتفرغ ورئيس قسم التدريب الرياضي سابقا كلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أ.د /جليلة حسن محمد استاذ التدريب الرياضي "رياضات مائية" المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /حسين على عبد السالم عارف استاذ التدريب الرياضي "رياضات مائية"ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة
"مناقشا"
المجتمع بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.د /صالح مصطفي مصطفي منسي استاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات الفردية كلية التربية الرياضية
"مشرفا"
للبنين جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /هبه محمود ابراهيم حسين المقيدة بقسم قسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة بعنوان -:
تأثير التدريبات االرضية على بعض القدرات التوافقية والمستوي الرقمي
للسباحين الناشئين

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()43

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي"سباحه"المتفرغ بقسم التدريب الرياضي كلية التربية
أ.د /هدي محمد محمد الخضري
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /جليلة حسن محمد ابراهيم استاذ التدريب الرياضي "رياضات مائية" المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب الرياضات المائية (المتفرغ) بقسم تدريب
أ.د/منتصر ابراهيم طرفه
"مناقشا"
الرياضات المائية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.د /صالح مصطفي مصطفي منسي استاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات الفردية كلية التربية الرياضية
"مشرفا"
للبنين جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد عادل حسن غريب المقيد بقسم قسم التدريب الرياضي وعلوم

الحركة

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()44

بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي علي بعض القدرات الحركية الخاصه والصحه النفسية
لناشئ الكاراتية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /محروسة علي حسن استاذ التدريب الرياضي المتفرغ (سالح) ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
"مشرفا"
سابقا بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /محمد عبد العزيز خزعل استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية التربية
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /هدي محمد عوض االلفي استاذ علم النفس الرياضي المتفرغ – بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية والمنازالت-بكلية التربية الرياضية جامعة
أ.د/صفاء صالح حسين
" مناقشا "
الزقازيق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()45

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /على رمضان الصويعي المصروب المقيد بقسم قسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة بعنوان -:
استراتيجية مقترحة لتطوير مقومات العملية التدريبية بأندية الدرجة االولي
لكرة القدم

الــــقــــــــرار

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /خيرية ابراهيم السكري استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة سابقا بكلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ االدارة الريا ضية المت فرغ بق سم االدارة الريا ضية  -بكل ية الترب ية الريا ضية
أ.د /ح سن اح مد ال شافعي
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة طنطا
أ.د /يحيي فكري محروس
"مناقشا"
استاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية كلية التربية الرياضية
أ.د/عادل عبد الحميد الفاضي
"مشرفا"
للبنين جامعةاالسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16

الموضـــــوع ()46

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /عمر وهيب يوسف عالوي المقيد بقسم األدارة الرياضية بعنوان -:
الكفايات األدارية الالزمة للمشرف األختصاصى في التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في محافظة األنبار بالعراق
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/يحيي فكري محروس
"مناقشا"
أستاذ األدارة الرياضية بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.د/سماح أحمد صالح الدين
"مشرفا"
جامعة االسكندرية

أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
"مشرفا"
أستاذ األدارة الرياضية بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طن طا

الــــقــــــــرار

أســتاذ مســاعد بقســم األدارة الرياضــية بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــات جامعــة
أ.م.د/ريهــام أمــين حمــزة
"مناقشا"
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـــــوع ()47
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /مروة محمد فتحي اسماعيل المقيدة بقسم األدارة الرياضية بعنوان -:
أليات الجهات المعنية في الحد من شغب مالعب كرة القدم المصرية
(دراسه تحليلية)
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:

أستاذ األدارة الرياضية المتفرغ بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية
أ.د/نازك مصطفي سنبل
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/دنيا محمد عادل عبدالعزيز أستاذ األدارة الرياضية بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
أ.م.د/رافت سعيد
"مناقشا"
االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم األدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
هنداوي
"مناقشا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /راندا سمير عثمان المقيدة بقسم الترويح بعنوان-:
برنامج ترويحي إلكساب بعض القيم الجمالية لتالميذ الحلقة االولي من
التعليم االساسي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /فاطمة فوزي عبد الرحمن
"مناقشا"
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /ايمان سالم محفوظ
"مشرفا"
استاذ الترويح الرياضي بقسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين
أ.د/وليد احمد عبد الرازق
"مناقشا"
جامعة حلوان
استاذ مساعد بقسم الترويح ورئيس قسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات
أ.م.د/سوسن يوسف عبده
"مشرفا"
جامعة االسكندرية
استاذ الترويح بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

الــــقــــــــرار

الموضـــــوع ()48

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد يوسف محمد المبدولي المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:
تأثير برنامج تأهيلي رياضي بإستخدام بعض وسائل العالج الكهربائي على التغيرات العضلية والعصبية الناتجة عن
االم العمود الفقري

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()49

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /دولت عبد الرحمن عبد القادر استاذ االصابات الرياضية المتفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية
"مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ فسيولوجيا الرياضه ورئيس قسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية
أ.د /امال شفيق عزب
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم
أ.د /حنان محمد السعدني
"مناقشا"
والتأهيل بكلية الطب جامعة طنطا
استاذ المساعد بقسم جراحه المخ واالعصاب بكلية الطب جامعة طنطا
أ.م.د /احمد احمد يوسف سليمان
"مشرفا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /سامي مسعود جمعة سحبون المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:
تأثير درجة حرارة الجو على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية المرتبطه بالتلف العضلي للرياضيين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د /يوسف د هب على حسن استاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ
"مناقشا"
استاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أ.د /احمد علي حسن

بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية

الــــقــــــــرار

الموضــــوع ()50

"مناقشا"
أ.م .د/نهاد محمد عبد القادر
"مشرفا"

استاذ مساعد بقسم العلوم الصحية –كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /رنا عادل عبدالحميد الصباغ المقيدة بقسم العلوم التربوية والنفسية
واالجتماعية بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()51

الصالبة النفسية وعالقتها باساليب مواجهة الضغوط لناشئ الجمباز الفنى
بمحافظة االسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
أ.د /هنية محمود الكاشف
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعةاالسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
أ.د /مني محمود عبدالحليم
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعةاالسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية
أ.د /سكينه محمد نصر
"مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية
أ.م.د/نيفين أسعد يوسف
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /مي أحمد صبري رمضان المقيدة بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
بعنوان -:

الــــقــــــــرار
تقدير الذات المهارية وعالقتها بمستوى االداء المهاري لالعبي كرة اليد
الموضـــــوع ()52

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي المت فرغ بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية بكل ية
أ /.أح مد أ مين فوزي
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محمدخالد عبدالقادر حموده أ ستاذ كرة ال يد المت فرغ بق سم تدريب االل عاب الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
"مناقشا"
للبنين جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية
أ.د/سوزان مصطفي متولي
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /االء محمد عبدالسالم علي المقيدة بقسم العلوم التربوية والنفسية
واالجتماعية بعنوان -:
تردد موجات النشاط الكهربي في المخ كمؤشر لتحديد أنماط السيطرة
المخية للرياضيين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الريا ضي ور ئيس ق سم الع لوم التربو ية والنف سية
أ.د /بثينة محمد فاضل
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /طارق مح مد ا براهيم بدر ا لدين أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي بق سم الع لوم التربو ية والنف سية
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

واالجتماع ية
واالجتماع ية

أ.د /طارق السـيد ا سماعيل عمـر
االسكندرية
أ.م.د/جيداء فاروق مكي
االسكندرية

أ ستاذ طـب االطفـال واال مراض العصـبية بق سم االطفـال بكل ية الطـب جامعـة
"مناقشا"
أستاذ مساعد بقسم أمراض المخ واالعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة
"مشرفا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الــــقــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم
لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /أية محمد منصور ابراهيم المقيدة بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
بعنوان -:
تأثيراستراتيجيات التفكيرعلي النشاط الكهربائي للمخ لخفض التوتر لالعبي المنتخب القومي لكرة السرعة

الموضـــــوع ()53

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية بكل ية الترب ية
أ.د /وفاء محمد درويش
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /طارق مح مد ا براهيم بدر ا لدين أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكل ية ال طب
أ.د/أميمة كامل السالموني
"مناقشــــــــــــــــــــــــا"
جامعــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــاهرة
أستاذ مساعد بقسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة
أ.م.د/محمد عادل الحديدى
"مشرفا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )4ب تاريخ  2017/11/6ب شأن المواف قة ع لي ت شكيل لج نة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /عبد السالم صالح علي انبيص المقيد بقسم ال تدريب الريا ضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()54

القياسات الجسمية وبعض القدرات الحس حركية وعالقتها باالنماط المزاجية كمحددات النتقاء الناشئين في كرة اليد
لجنةالمناقشة والحكم المقترحة-:
اســتاذ كــرة اليــد المتفــرغ بقســم التــدريب الرياضــي وعلــوم الحركــه كليــة التربيــة
أ.د/ســعاد محمــد جبــر
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية
أ.د/مني مختار المرسي عبد العزيز
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان
استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
أ.د/نبيلة احمد محمود
"مشرفا "
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
أ.م.د/فتحية على موسي
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16

الــــقــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
تسجيل أبحاث علمية -:

الموضــــوع ()55
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الدكتوراه الخاص
بالدارسة  /بدرية اسماعيل ابراهيم محمد المقيدة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
النشاط الكهربي للعضالت كمؤشرالعداد برنامج تعليمي وأثره علي مستوي أداء بعض المهارات األرضية في
الجمباز الفني
لجنةاالشراف المقترحة -:

أستاذ طرق تدريس الجمباز الفني بقسم المناهج وطرق تدريس الترب ية الريا ضية
أ.د/ايمان حسن حسن الجبيلي
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/مها أحمد احمد أمين
للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ علم الحركة بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة بكل ية الترب ية الريا ضية

م.د /مي شحات م صطفي ال خولي مدرس بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
للبنات جامعة االسكندرية
الــــقــــــــرار

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16

الموضــــوع ()56

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير
الخاص بالدارسة  /نبل نوري علي بشيه المقيدة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
برنامج لتحسين الحركات األساسية والقدرات الحركية واثره علي الرضا الحركي و مهارات الجمباز الفني للصف
الخامس بليبيا
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ الجم باز المت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية
أ.د/سامية فرغلي منصور فرغ لي
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()57

أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي بق سم الع لوم التربو ية والنف سية واالجتماع ية بكل ية
أ.د/سوزان مصطفي متولي
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
م.د /عال ع لي ع بدالحليم
للبنات جامعة االسكندرية

مدرس بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس على تعديل عنوان البحث ليصبح على النحو التالى -:
كفاءة برنامج لتحسين الحركات األساسية والقدرات الحركية وأثره على الرضا الحركى وبعض مهارات الجمباز الفنى
للمرحلة اإلبتدائية بليبيا

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير
الخاص بالدارس  /عبدهللا عبدالرزاق كاظم المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()58

فاعلية برنامج لاللعاب التربوية علي جوانب التعلم الطفال ماقبل المدرسة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ ستاذ م ناهج الترب ية الحرك ية المت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية
أ.د/عفاف عثمان عثمان م صطفي
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.م.د/ناد ية ر شاد داود مح مد
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أ ستاذ مت فرغ بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية بكل ية الترب ية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
الــــقــــــــرار
الموضــــوع ()59

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير الخاص

بالدارس  /احمد علي احمد محمد المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير تدريبات السرعة الحركية ورد الفعل في تطوير بعض االداءات المهارية المركبة لالعبي كرة القدم

لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية
أ.د /خيرية ابراهيم السكري
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
الــــقــــــــرار

أ.د /عادل عبد الحميد الفاضي
للبنين جامعة االسكندرية

استاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
الموضــــــوع ()60

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير
الخاص بالدارس  /محمد احمد هاشم احمد المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
تأثير التدريب االهتزازي على بعض القدرات البدنية ومستوي الرقمي لسباحي 100م صدر

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()61

لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية
أ.د /مها محمود شفيق عبيد
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
م.د /باسنت محمد عيسي
االسكندرية

مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
الــــقــــــــرار
الموضوع ()62

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير
الخاص بالدارس  /محمد حسن على محمد غنيم المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:
برنامج تدريبي لتطوير بعض المتطلبات البدنية والمهارية للتوقع الحركي واثره على رد االرسال لالعبي التنس

الــــقــــــــرار
الموضــــــوع ()63

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /خيرية ابراهيم السكري استاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.م.د/سهير طلعت ابراهيم
جامعة االسكندرية

استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الدكتوراه الخاص
بالدارس  /اسامة عبد الرحمن بكري المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

الموضـــــوع ()64
تأثير برنامج تدريبي لتحسين مستوي اداء مهارة الركلة الدائرية في ضوء لمتغيرات البيوميكانيكية لالعبي الكوميتية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /محروسة على حسن

استاذ التدريب الرياضي سالح (المتفرغ ) بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه

كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/محاسن محمد حسنين علوان استاذ الميكانيكا الحيو ية (المت فرغ) بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كة كل ية
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات
م.د/رانيا جابر توفيق
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()65

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الدكتوراه الخاص
بالدارسة  /أميرة سالم عبدالمنعم محمود احمد المقيدة بقسم اإلدارة الــــريـــــاضيـــــة بعنوان -:

أركان العقد التأهيلى لالعبي األلعاب الفردية والجماعية باألندية الرياضية

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /ح سن أحمدعط ية ال شافعي
للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/دنيا محمدعادل عبدالعزيز
االسكندرية

أ ستاذ األدارة الريا ضية المت فرغ بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
أستاذ األدارة الرياضية بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جام عة

د/محمد عبدالفتاح عمار دكتوراه في القانون االداري ونا ئب ر ئيس مج لس الدو لة وع ضو محك مة الق ضاء االداري
باالسكندرية المستشار القانوني لمحافظة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
الــــقــــــــرار

وافق المجلس على تعديل عنوان البحث على النحو التالى -:
التنظيم القانونى لعقد التأمين لالعبى األلعاب الفردية والجماعية باألندية الرياضية

الموضـــــوع ()66
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الدكتوراه الخاص
بالدارسة  /بسمة محمد رفعت محمود المقيدة بقسم اإلدارة الــــريـــــاضيـــــة بعنوان -:
استراتيجية مقترحة لالستثمار الرياضي بمحافظة االسكندرية

لجنةاالشراف المقترحة -:
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()67

أ.د /حسن أحمدعطية الشافعي
للبنات جامعة االسكندرية
أ.م.د/مح مد مح مد حافظ ح جازي
بالبحيرة

أستاذ األدارة الرياضية المتفرغ بقسم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
أ ستاذ مت فرغ بق سم ادارة األع مال بالمع هد ال عالي للع لوم االدار ية والحا سبات

أ.م.د/اي مان مح مد ع بدالرحيم األ شقر أ ستاذ م ساعد بق سم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية للب نات جام عة
االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الــــقــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الدكتوراه الخاص
بالدارسة  /ريهام محمد علي ابراهيم المقيدة بقسم األدارة الرياضية بعنوان-:

الموضــــوع ()68
نموذج مقترح لمنهجية كايزن لتحقيق التميز االداري بكليتي التربية الرياضية جامعة االسكندرية

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /مها محمد حسن الصغير
للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ األدارة الرياضية المتفرغ بقسم األدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية

أ.م.د/ن سرين ع بدهللا أرمنـازي
االسكندرية

أ ستاذ م ساعد بقسـم األدارة الريا ضية بكل ية التربيـة الريا ضية للب نات جامعـة

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير الخاص
بالدارس  /وائل عادل علي محمد الشامي المقيد بقسم األدارة الرياضية بعنوان-:
الــــقــــــــرار
آليات العمل االداري لمسئولي االستادات العسكرية للحد من األزمات في
المجال الرياضي

الموضـــــوع ()69
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /دنيا محمدعادل عبدالعزيز
االسكندرية

أستاذ األدارة الرياضية بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الريا ضية للب نات جام عة

م.د/نادية لطفي عبدالفتاح

مدرس بقسم األدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
الــــقــــــــرار
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضـــــوع ()70
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ 2017/11/6بشأن تسجيل بحث الماجستير الخاص
بالدارسة  /هند ابو السعود بخيت المقيدة بقسم التـــــــرويـــــح بعنوان-:
الكفايات المهنية لقادة البراعم الكشفية لذوي االعاقة الذهنية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د /سامية حسن حسين
االسكندرية
الــــقــــــــرار

أ.م.د/نهلة متولي السيد

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
استاذ مساعد بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2017/10/16
الموضـــــوع ()71
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحوث -:
عرض ال مذكرة المقد مة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )4ب تاريخ 2017/11/6ب شأن المواف قة ع لي أعت ماد نتي جة
األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين األتي اسماؤهم -:
االسم
علي عرفة علي حسن
شوهندا حمدي محمد حسن

القسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

سجي محمود احمد عباس
ناجية فؤاد محمد عبد القادر
اماني محمود على
سامى يوسف اسماعيل يوسف

التدريب الرياضى وعلوم الحركة
التــــــــرويــــــح
العلــــــوم الصحيــــــة
العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية

وافق المجلــــــس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تشكيل لجنة األمتحان الشامل
لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:
القسم
المناهج

اسم الدارس
زين عبده محمد حسنين
"تخصص هوكي"

وطرق

أ.د/ســـالم عبـــداللطيف عبدالمجيـــد ســـودان
"مشرف"
أ.د/مرعي حسن مرعي نصر

تدريس

"من الخارج"

التربية
الرياضية

اللجنة

أمير حسن جاسم
"تخصص كرة الطائرة"

أ.د/آمال أحمد حسن أحمد الحلبي
أ.د/ايـــزيس ســـامي جـــرجس "مشـــرف"
أ.د/خيرية ابراهيم السكري
"تدريب رياضي"
أ.د/نسيمة محمود ابراهيم والي

اإلدارة
الــــريـــاضية

محمد عمركامل
"اعادة تشكيل بنفس االعضاء"

أ.د/حسن أحمد عطية الشافعي (مقرر)
أ.د/مها محمد حسن الصغير
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()72
أحمد محمد عبدالغني شريت
الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()73
الــــقــــــــرار

وائل محمد حسن

الموضـــــــوع ()74

أ.م.د/نســــــــرين عبــــــــدهللا أرمنــــــــازى
أ.د/عادل عبدالحميد الفا ضي (تخ صص كرة
قدم)
أ.د/حسن أحمد عطية الشافعي
أ.د/دنيا محمد عادل عبدالعزيز
أ.م.د/نسرين عبدهللا أرمنازى
أ.م.د/رحــــــــــــاب علــــــــــــي أمــــــــــــين
أ.د/ســالم عبـــداللطيف ســـويدان (تخصـــص
مناهج)
أ.د/مها محمد حسن الصغير
أ.د/هميمــــــة ابــــــراهيم حشــــــيش(مقرر)
أ.د/صابرين عطية مرسال
أ.د/سماح أحمد صالح الدين
أ.د/ســالم عبـــداللطيف ســـويدان (تخصـــص
مناهج)

التــــــــرويــــح

ايمان محمد السيد

أ.د/هدي حسن محمود"مشرفا"
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن
أ.د/عادل سعيد البنا"من الخارج"
أ.د/سوزان مصطفي متولي

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()75

"من الخارج"
أ.م.د/سوسن يوسف عبده"مشرف"
العلــــــوم الصحيـــــة

طه محمد عبد الرحيم

أ.د/ســـــعاد محمـــــد عبـــــد الفتـــــاح بحـــــر
(مشرفا)
أ.د /عائشة عبد المولى السيد

" ممتحن من الخارج "
أ.د /مها محمد حسن
" ممتحن من الخارج "

الــــقــــــــرار

أ.د/صبحي عبد المطلب الكفافي (مناقشا)
أ.د/عزة عبد الغني عبدالعزيز محمد
(مناقشا)

الموضـــــوع ()76
وافق المجلــــــــس

عرض ال مذكرة المقد مة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )4ب تاريخ  2017/11/6ب شأن ب شأن اق تراح مج لس ق سم
األدارة الرياضية الموافقة علي الغاء تسجيل ا لدارس/محمود خ ميس ا سماعيل المق يد بمرح لة الماج ستير وذ لك ب ناء
علي التقارير المقدمة من السادة المشرفين .
الــــقــــــــرار

وافق المجلــــــــس

الموضـــــوع ()77
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اقتراح اعتماد نتائج امتحان
الدراسات العليا مرحلة الدبلوم فصل الربيع.2017
الــــقــــــــرار

وافق المجلــــــــس

الموضـــــوع ()78

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()79

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن تحديد أعداد الطالب فى
المقررات الدراسية بالدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة -:
" فيما يخص مقررات اإلجبارى العام "
السماح بفتح مقررات األساسى العام ألكثر من عضو هيئة تدريس بحد أدنى  25طالب للمجموعة الواحدة .
" فيما يخص المقررات اإلجبارى التخصصى والمقررات اإلختيارية "
السماح بفتح المقررات ألكثر من عضو هيئة تدريس وبحد أقصى للمجموعة الواحدة  25طالب  ،وفيما ال يزيد عن 3
مجموعات .
وافــــق المجلـــــــس

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()80

الــــقــــــــرار
الموضـــــوع ()81

الموضوعات المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )4ب تاريخ  2017/11/6ب شأن ت شكيل مج لس
أدارة صندوق التكافل االجتماعى للعام الجامعى  ، 2018/2017وذلك ب ناء ع لى نص ال مادة ( )183من قانون تن ظيم
الجامعات ليكون على النحو التالى -:
أ.د /ســــــــــوزان محمد عـــــزت القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
عضوين من أعضاء هيئة التدريس
أ.د /مايسة محمد إبراهيم البنا
عضوين من أعضاء هيئة التدريس
أ.د /صابرين عطيه مرسال
رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب
السيدة  /وفاء سعيد محمد
الطالبة  /جاسمين مدحت محمد أمين مجلس اتحاد طالب الكلية
وافق المجلـــــــس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )4ب تاريخ  2017/11/6ب شأن ت شكيل مج لس
التأديب الطال بى وف قا للم عايير الطالب ية وذ لك ب ناء ع لى نص ال مادة ( )183من قانون تن ظيم الجام عات لي كون ع لى
النحو التالى -:
عميـــد الكلية والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /ســــــوزان محمد عـــــزت
األستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
أ.د /هانم رمضان هالل
" وأقدم عضو هيئة تدريس بمجلس الكلية "
وافق المجلـــــــس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )4ب تاريخ  2017/11/6ب شأن مق ترح مج لس

شئون تع ليم و طالب الجام عة مط لب ت خرج فى خد مة المجت مع واق تراح ب عض المو ضوعات ال تى ت قدمها الطال بة فى
خدمة المجتمع وهى :
" محو االمية – القوافل الطبية – تنظيم المرور – المشاركة فى النظافة "
وافق المجلـــــــس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن اعتماد نتيجة
دور نوفمبر للفرقة الرابعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعى . 2017/2016
وافق المجلـــــــس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن المواد المتصلة
وه ى الحاسب االلى واللغة االجنبية  ،وقد إقترحت اللجنة أنه فى حالة حصول الطالبة على عذر فى أى من الفصلين
الدراسيين األول أو الثانى تمنح درجة االمتحان فى الفصل الدراسى الذى ادت به االمتحان إلى السنة التالية وفى
حالة دخولها للمرة الثانية تحصل على  %50من الدرجة .
وافق المجلـــــــس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم ( )4بتاريخ  2017/11/6بشأن الكتاب المقرر
تدريسه لكل ماد ة أو مقرر للفرق الدراسية المختلفة يكون هو الكتاب المعتمد من القسم العلمى ولجنة شئون التعليم
والطالب ومجلس الكلية  ،وعلى كل كلية موافاة الجامعة بأسماء الكتب المعتمدة ومؤلف الكتاب واسم عضو هيئة
التدريس المسئول عن تدريس الكتاب .
وافق المجلـــــــس
الموضوعات المتعلقة بالجودة -:
قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية  -:ال يوجد
قسم الترويح -:
 تم تسليم اراء الطالبات . تم تسليم تقارير المقررات الدراسية الفصل الدراسى االول والثانى . تم تسليم تقارير البرنامج الترويحى .قسم اإلدارة الرياضية -:
تم ارسال تقرير ورشة عمل لبحث تعديل الالئحه للساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس .
 تقارير وإستمارات إستطالع رأى الطالبات الجدد بشعبه االدارة الرياضيه بالفرقة الثالثة . تقارير وإستمارات إستطالع رأى طالبات الفرقة الرابعة شعبة االدارة الرياضيه . تقارير وإستمارات إستطالع رأى طالب الدراسات العليا الجدد . مرسل  c.dعن ورش العمل التى تمت باالسبوع االول للدراسه للتدريب الميدانى .قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:
 تم تسليم توصيف البرنامج وتواصيف المقررات الدراسية فصل دراسى أول .قسم العلوم الصحيـــــــــة  -:ال يوج

