جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )5بتاريخ االثنين الموافق2018/12/10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )5المنعقدة بتاريخ  2018/12/10الموافق اإلثنين برئاسة أ.د /ســــــوزان
محمد عـــــزت – عميد الكلية وأمانة سر م.د /سماح بطوطة صالح  -المدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة

وحضور كل من -:

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د /مها محمد سعيد عبد الحليم

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د /محمد حازم محمد ابو يوسف

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /مايسة محمد إبراهيم البنا

الساده رؤساء االقسام العلمية -:
أ.د /آمال شفيق عزب

رئيس قسم العلوم الصحية

أ.د /دعـــــــاء الدرديرى أبو الحسن

القائم بعمل رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

أ.د /طارق محمد إبراهيم بدر الدين

القائم بعمل رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيـة

رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /سناء عباس ابراهيم حسين
أ.د /صابرين عطيه مرســـــــال

اساتذة ممثلين عن االقسام

رئيس قسم االدارة الرياضية
العلمية -:

أ.د /نبيلة عبد المنعم على شحاته

أ .بقسم التــــــــــرويــــــــح

أ.د /سوزان مصطفى متولى

أ .بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية

أ.د/نادية على السنوسى السعيد
أ.م.د /رشا عبد الغنى البربرى
م.د /سماح بطوطة صالح
أ.د /نبيلة أحمد محمود

السادة األعضاء الداخليين -:
أ.د /عائشة أحمد زكى طوقان

أ.متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
أ  .مساعد بقسم التــــــرويــــــــح

مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

أ.متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

أ.د /نادية أحمد حلمى زهران

أ.متفرغ بقسم التــــــــــرويــــــــــــح

أ.د /هنية محمود إبراهيم الكاشف

أ .متفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية

أ.د /ماجدة محمد صالح الدين الشاذلى أ.متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربيـــة الرياضية
أ.د /مها محمود شفيق عبيد

أ .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

وإعتذر عن الحضور كل من -:

أ.د /سعاد محمد عبد الفتاح بحر

أ .متفرغ بقسم العلوم الصحيــــــــــة

أ.د /هميمة إبراهيم ناصر حشيش

أ .متفرغ بقسم اإلدارة الــــــرياضيــــــة

أ.د /نعمة السيد محمد رمضان السيد

أ .بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

السيد النائب  /سمير عبد المحسن البطيخى

عضو مجلس النواب

أ.م.د /سوسن يوسف عبده

السيد  /عمر خميس الغنيمى

رئيس قسم الترويح
رجل أعمـــــــــــال

وقـام بـأعمال السكرتارية اآلنسة  /رشا ابراهيم رجب  ،السيدة  /سوزان على رجب  ،وافتتحت الجلسة
األستاذه الدكتورة  /ســــــــوزان محمد عــــــزت  -عميد الكلية .

الموضـــوع ()1
القـــــــــــرار
الموضـــوع()2

-

التصــديق على محضر مجلس الكلية بجلســته رقم ( )5بتــاريخ االثنين
المــوافــــق2018/12/10

تم التصديق

الموضوعات العامة -:
-

-

-

-

بداية نعزى أنفسنا فى وفاة أ.د /تهانى عبد السالم محمد – األستاذ المتفرغ بقسم
الترويح راجيين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته  ،والوقوف دقيقة حداد على
روح زوج أ.د /سامية فرغلى منصور – األستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية  ،ووالد أ.م.د /سوسن يوسف عبده – القائم بعمل رئيس قسم
الترويح وال أراكم هللا مكروه فى عزيز لديكم .
إقتراح من أ.د /هنية الكاشف بعمل تأبيين للسادة أعضاء هيئة التدريس المتوفيين
بالكلية .
خالل إجتماع لجنة القطاع يوم األربعاء السابق تمت مناقشة قرار المجلس األعلى
للجامعات بتطبيق نظام الساعات المعتمدة لكل الكليات على مستوى الجمهورية
للمرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا كما أن هناك إقتراح بتوحيد اللوائح على
مستوى كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية وسوف يتم عمل مؤتمر لكى
يتم من خالله شرح كيفية تنفيذ تطبيق هذا المقترح من خالل أن تقوم كل كلية بترشيح
 5من السادة أعضاء هيئة التدريس بها لحضور هذا المؤتمر وسيتم من خالله أيضا
بحث مقترح مسمى جديد لكليات التربية الرياضية  ،وقد أضافت أ.د /مها محمود
شفيق عبيد بأنه كانت إحدى توصيات المؤتمر الدولى األخير الذى عقدته الكلية
بالتعاون مع الــ  ISHPESخالل الفترة من  6-3إبريل  2017بتغيير مسمى كلية
التربية الرياضية إلى كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة حيث أنه بعد تغيير
الالئحة لم يعد مسمى الكلية الحالى يعبر عن خريج الكلية فنحن لم نعد نكتفى بتخريج
مدرس تربية رياضية فقط وإنما هناك تخصصات أخرى .
أتقدم بجزيل الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم الصحية إذ أنهم قد
تقدموا بأن أحد رجال األعمال قد تقدم بتبرع للقسم بإستغالل مساحة التراس بالقسم
من خالل تحويله إلى حجرة إضافة يتم إستغاللها بالقسم .
تقدمت م.د /إيمان مصطفى محمد أبو العال – المدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة للترقية إلى درجة أستاذ مساعد وقد ورد إلينا التقرير من اللجنة العلمية
الدائمة لترقية األساتذه واألساتذه المساعدين أن الدراسة قد تقدمت ببحث نقل نصا من
رسالة دكتوراه خاص بباحث أخر وبناء عليه إعتبرت اللجنة أن الباحثة قد حادت عن
األمانة العلمية الواجبة لعضو هيئة التدريس وقررت وقف ترقيتها ورد األمر إلى
الكلية التخاذ الالزم نحوها من إجراءات مناسبة وتم عرض الموضوع على مجلس

-

-

-

القـــــــــــرار

القسم ويؤيد مجلس الكلية رد مجلس القسم وسوف نقوم بإرساله إلى أ.د /نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لموافاتنا فى هذا الشأن .
تقدمت أ.م.د /صديقة محمد شكرى – األستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بشكوى إلى أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشكوى
تخص إعتراض سيادتها على توزيع خطة األعباء التدريسية بالقسم ويرى المجلس
أن توزيع خطة األعباء التدريسية بالقسم هى إحدى مهام رئيس القسم وفقا لما نص
عليه قانون تنظيم الجامعات وبناء عليه سوف يرد الموضوع إلى القسم لكى يتم
التوصل إلى حل متفق عليه من باقى أعضاء القسم .
وأيضا تقدمت بشكوى أخرى حول أحد اإلطارات المقدمة للمناقشة بالقسم و إعتراض
بعض من السادة أعضاء القسم على بعض المصطلحات باإلطار ويرى مجلس الكلية
أن يرد الموضوع للقسم للتوصل إلى حل فى هذا الشأن حيث أن شرط أساسى لكى يتم
إعتماد مناقشة هذا اإلطار موافقة السادة أعضاء مجلس القسم لكى يتم إتخاذ القنوات
المسلسلة له من موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ثم يليه موافقة مجلس الكلية .
فيما يخص موضوعات تشكيل لجان المناقشة والحكم لرسالتى الماجستير بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية و التى تمت مناقشتهم بجلسة مجلس
الكلية السابقة وكان القرار هو رد الموضوعات الى القسم مرة أخرى لكى يتم تعديل
لجان المناقشة والحكم بوضع مناشقين متخصصين فى موضوع البحث وقد رفض
القسم للمرة الثانية على التوالى تنفيذ قرار مجلس الكلية وبناء عليه سوف يتم رفع
الموضوع إلى الجامعة لموافاتنا فى هذا الشأن .

أحيــــــــط المجلس علما

الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -:

الموضـــوع ()3

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )4بتاريخ 2018/11/19بشأن الطلب
المقدم من المعيدة  /بسنت محمد ابوالفضل لترقيتها إلى درجة مدرس مساعد بالقسم وذلك بعد
موافقة مجلس الجامعة بتاريخ  2018/10/23على اعتماد نتيجة مناقشة رسالة الماجستير لها
علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى عملها ومسلكها
منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

القـــــــــــرار

الموضـــوع ()4
القـــــــــــرار

وافق المجلس علما بانها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعه وملتزمة فى
عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )4بتاريخ 2018/11/19بشأن الطلب
المقد م من المدرس المساعد  /رحاب عبدالرؤوف سعدى على تحويلها من تخصص كرة سلة
الى تخصص تنس ارضى وهو تخصص تخرجها .
وافق المجلس

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:
الموضـــوع ()5

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )4بتاريخ  2018/11/19بشأن الطلب
المقدم من الدكتورة  /مروة حمدى محمد السيد – المدرس بالقسم لتحويل اجازة سيادتها من
مرافقة للزوج الى إعارة بدولة سلطنة عمان أعتبارا من  2018/8/18الى . 2019/8/17

القـــــــــــرار

الموضــوع ()6

وافق المجلس

قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )4بتاريخ 2018/11/19بشأن عقد
ورشة عمل على مستوى جميع أقسام العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية واالقسام المناظرة
بكليات التربية الرياضية فى مصر بعنوان -:
" توحيد المصطلحات العلمية فى علم النفس الرياضى "

القـــــــــــرار
الموضوع ()7

القـــــــــــرار

وافق المجلس

قسم الترويح -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )4بتاريخ 2018/11/19بشأن اعتماد
تقرير المعسكر الكشفى لكل من قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية وقسم الترويح
برئاسه أ.د /هدى حسن محمود  ،أ.د /نهلة متولى السيد  ،م.د /فاطمة مصطفى السيد شحاته
وذلك يوم االربعاء الموافق  2018/11/14بالكشافة البحرية .
وافق المجلس

الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا -:

إعتماد مناقشة رسائل علمية -:
الموضــــوع()8

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارسة /عبيرمحمدعبدالرحمن رمضان المقيد بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

برنامج تربية حركية مقترح باستخدام التقنيات الحديثة وأثره علي
تطويرالمهارات األساسية وتنمية االبتكار الحركي لدي طفل المرحلةاألبتدائية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار
الموضـــوع ()9

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /نواف فيصل عيد الغصاب المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات نوعية باستخدام دالالت كرة السله الذكية لتحسين التصويب لناشئ
كرة السله
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )10عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /نبراس عبد الستار حسوب المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

نسبه مساهمه بعض القدرات التوافقيه والبدنية في اداء بعض مهارات الجمباز
االيقاعي لطالبات كلية التربية الرياضيه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار
الموضــوع ()11

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /وليد سيد حسين ابراهيم المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات المنافسه على تطوير القدرات البدنية الخاصة ومستوي االداء
لبعض المهارات الهجومية لالعبي المالكمه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()12

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عباس السيد عباس علي المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

التدريب الزائد وعالقته باالحتراق النفسي وبعض المتغيرات الفسيولوجيه
والبيوكيميائية والمستوي الرقمي لسباحي المسافات القصيرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )13عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عادل سالم خليفه عياد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبي لتحسين الرشاقه الخاصه واثره على بعض االداءات المهاريه في
كرة القدم للمعاقين ذهنيا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )14عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /مصطفي محمود عبود المقيد بقسم التدريب
الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:

تقييم الكفاءة الهجومية والدفاعية لالعبي الفريق القومي المصري في بطولة
العالم لكرة اليد للرجال
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )15عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارس /حسام محمد االمام محمدالمقيد بقسم التدريب
الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:

القدرة التنبؤية بمستوي بعض االساليب الهجوميه بدالله بعض المحددات البدنية
والمهاريه لرياضة الكاراتيه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )16عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /معاذ عصام توفيق المقيد بقسم التدريب
الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي لتطوير حركة القدمين ودقة وسرعة الضربة االرضيه
الخلفيه لالعبي منتخب العراق في التنس
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )17عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارس /خالد بن حميد بن سيف المحذوري المقيد بقسم
التدريب الرياضي وعلوم الحركة بعنوان -:

تاثير تدريبات الساكيو على بعض االداءات البدنية والمهارية لناشئى كرة القدم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )18عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /محمد فوزي عبدالمنعم المقيد بقسم االدارة
الرياضية بعنوان -:

إستراتيجيه مقترحه لإلعالم الرياضى لوزاره الشباب والرياضه
بجمهوريه مصر العربيه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )19عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس/عبد المحسن محمد إبراهيم جمال الدين المقيد
بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

مشروع قانون لألطفال ممارسي الرياضة في مصرتحت  18سنه وفقا للمعايير
الدوليه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )20عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عبدالرحمن سليمان محمد المخدم المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

متطلبات اعادة هيكله االداره المركزية لألداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )21عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارس /وضاح محمد جاسم المنصور المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

خطه إعالميه لمواجهه المخاطر بكليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه – جامعه
بغداد
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()22

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارس /أحمد سمير جاد هللا النبريص المقيد بقسم
األدارة الرياضية بعنوان -:

برنامج تنميه إداريه مقترح إلداره األزمات باألنديه الفلسطينيه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )23عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /انسام محمد ابراهيم سعد المقيد بقسم الترويح
بعنوان -:

فاعلية برنامج ترويحي رياضي في تحسين الكفاءة النفسيه والبدنية لدي المرأه
العاملة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )24عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عبد الكريم عبد هللا عبد الكريم المقيد بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

فعالية برنامج لتحميل الالكتيك على انزيم االستيل كولين استريز وسرعة التوصيل
العصبي لالعبي الضرب الساحق بالكرة الطائرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )25عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /منتصر خلف محمود محمدالمقيد بقسم العلوم
الصحية بعنوان -:

فعالية برنامج تمرينات تأهيليه مصاحب للمجال الكهرومغناطيسي للوقاية من
اصابة خلع مفصل الكتف لدي العبي الجودو
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )26عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /مصطفي محمد ابو السعود محمدالمقيد بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

فعالية برنامج لتنمية الوعي االسعافي لمدرسي التربيه الرياضية في ضوء تقييم
الخدمات االسعافيه بمحافظة الفيوم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )27عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عبد الناصر نصر المبروك الشيباني المقيد
بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

برنامج كشفى مقترح لتحسين بعض مهارات التفاعل اإلجتماعى ألطفال التوحد
بالعراق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )28عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /حسنين فالح حسن عباس المقيد بقسم العلوم
الصحية بعنوان -:

فعالية تمرينات الكي كونج والتدليك النقطي على الشوارد الحرة للحد من اصابة
التلف العضلي للعدائين
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()29

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة /رانيه عبدالعزيز جميل الفليت المقيدة بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات الساكيو على تحسين مستوي االداء المهاري والقدرات البدنية
لناشئات الجمباز الفني
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2018/11/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

تشكيل لجان مناقشة وحكم -:
الموضـوع ( )30عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس /شوهندا حمدي محمد حسن المقيد
بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير إستخدام إستراتيجية التعلم النشط علي تحسين مهارات لغة الجسد
في ضوء المهارات التدريسية لدرس الجمباز اإليقاعي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة :
أســتاذ طــرق تــدريس الجمبــاز اإليقــاعي المتفــرغ بقســم
أ.د  /ماجــدة علــي محمــد رجــب
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات جامعة اإلسكندرية
"مناقشا"
أ ستاذ طرق تدريس وال تدريب الم يداني بق سم الم ناهج
أ.د /جمال أح مد مح مد سالمة
وطرق تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية – جامعة كفر الشيخ سابقا
"مناقشا"

أ ستاذ الجم باز اإلي قاعي وال عروض الريا ضية بق سم
أ.د  /إي مان ع بدهللا عبدالحم يد ق طب
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات جامعة اإلسكندرية
"مشرفا"
أ ستاذ م ساعد بق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية
أ.م.د  /ن جالء فت حي خلي فة ع لي
"مشرفا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات – جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ .2018/12/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوع ()31

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس /مصطفى زغلول قبيصى محمدين
المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فاعلية برنامج تربية حركية باستخدام الصف المقلوب على تعلم المهارات
األساسية في كرة القدم لطالب جامعة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ المناهج (تربية حركية) بقسم المناهج وطرق
أ.د  /عفاف عثمان عثمان مصطفي
"مشرفا"
تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ المناهج بقسم المناهج وتدريس التربية
أ.د /محروس محمود محروس
"مشرفا"
الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج
أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية
أ.د /عادل عبد الحميد الفاضى
"مناقشا"
 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندريةأستاذ علوم الحركة الرياضية ( تربية حركية ) ورئيس قسم
أ.د  /أحمد عبد العظيم عبد هللا
"مناقشا"
علوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )32عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس /أالء عبد الرازق محمد عامرالمقيد
بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

برنامج أنشطة تعبيرية حركية قائم على نهج ريجيو إميليا وأثرة على اإلبداع
للطفل
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د  /أمال حامد البطاوى أستاذ التعبير الحركى المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
"مشرفا"
الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ المناهج وطرق تعليم الطفل بقسم العلوم التربوية
أ.د  /هدى إبراهيم حسن بشير
"مناقشأ"
وعميد كلية رياض األطفال جامعة االسكندرية
أستاذ طرق التدريس والتدريب الميدانى بقسم المناهج وطرق
أ.د /جمال أحمد محمد سالمة
تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ (سابقا) "مناقشا"
أســتاذ التربيــة الرياضــية للطفــل بقســم العلــوم األساســية
أ.د /هشــام محمدالصــاوى محمــد
"مشرفا"
ورئيس قسم العلوم األساسية األسبق بكلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )33عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /أيه إبراهيم سعد إبراهيم المقيد
بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

أثر إستخدام إستراتيجيات التعلم المتمازج علي اإلنتاج اإلبتكاري في التعبير
الحركي لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التعبير الحركي المتفرغ بقسم المناهج و طرق
أ.د  /تراجي محمد عبدالرحمن
"مشرفا"
تدريس التربيةالرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
أستاذ التعبير الحركى المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس
أ.د  /أمال حامد البطاوى
"مناقشأ"
التربيةالرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ المناهج المتفرغ بقسم المناهج و طرق التدريس بكلية
أ.د /كمال نجيب الجندي
"مناقشأ"
التربية جامعة اإلسكندرية
أ.م د /إيمان محمود الشريف أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
"مشرفا"
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )34عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس /ياسرعزت سيد عبد العزيزالمقيد
بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فاعلية برنامج تربية حركية علي تحسين بعض المهارات الحركية االساسية
الطفال التوحد
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ (مسابقات الميدان والمضمار) المتفرغ بقسم المناهج وطرق
أ.د  /سهير سالم محفوظ
"مناقشأ"
تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ المناهج (تربية حركية) بقسم المناهج وطرق
أ.د  /عفاف عثمان عثمان مصطفي
"مشرفا"
تدريس التربية الرياضيةكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د  /ايهاب رجاء عبد الرؤوف أستاذ الوراثة االكلينيكية المتفرغ قسم بحوث ذوي االحتياجات
"مشرفا"
الخاصة كلية الطب جامعة القاهرة
أستاذ علوم الحركة الرياضية ( تربية حرك ية ) ور ئيس ق سم
أ.د  /أحمد عبد العظيم عبد هللا
"مناقشا"
علوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضيةجامعة المنصورة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار
الموضــوع ()35

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /احمد مصطفي عبودي ابراهيم
المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي باستخدام التدريبات البصرية على دقة وسرعة اداء بعض
المهارات الهجومية لناشئي الكاراتيه

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/خيريه ابراهيم السكري
"مناقشأ"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضي سالح المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/محروسه على حسن
"مشرفا"
وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضى كاراتيه بقسم المنازالت والرياضات
أ.د/بسمات محمد على
"مناقشأ"
الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا
استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي ووكيل الكلية التربية
أ.م.د/محمود ربيع البشيهي
"مشرفا"
الرياضية لشئون التعليم والطالب جامعة الفيوم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار
الموضــوع ()36

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /وليد يوسف بخيت المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسة بعض القدرات البدنية والمهارية والسمات االرادية للمنقذين بحمامات
السباحه
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/محمد فتحي صالح الكرداني أستاذ السباحة المتفرغ بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/جليله حسن محمد
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/نبيلة أحمد محمود
"مشرفا"
واالجتماعيةالتربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي بق سم ا صول الترب يه الريا ضيه
ا.د /سكينة مح مد ن صر
"مناقشا"
بكلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )37عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /نور الدين رائد اسماعيل المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركةبعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي للرشاقة الخاصة في تحسين بعض المهارات االساسيه
لناشئى االسكواش
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
أ.د/خيريه ابراهيم السكري
"مناقشأ"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب العاب المضرب ورئيس قسم تدريب االلعاب
ا.د/ياسر كمال غنيم
"مشرفا"
الرياضية كلية التربيه الرياضية بنين جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه بكلية
ا.م.د/سامية مختار محمد رمضان
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ م ساعد بق سم تدريب الريا ضات الجماع ية وال عاب
ا.م.د /خا لد ن عيم ع لى مح مد
"مناقشا"
المضرب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

القـــــــــــرار

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()38

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /ابراهيم رشاد ابراهيم احمدالمقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام اسلوب التدريب المتقاطع على تطوير التحمل والمستوي
الرقمي لسباحي الزعانف االحادية للناشئين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
ا.د/مها محمود شفيق عبيد
"مناقشا"
الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/جليله حسن محمد
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب السباحة ورئيس قسم تدريب الرياضات
ا.د/صالح حسن محمد ابراهيم
"مشرفا"
الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين –جامعة حلوان
أستاذ السباحة بقسم نظريات و تطبيقات المنازالت كل ية
ا.د/احمد محمود عبد الحكيم طلب
"مناقشا"
التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()39

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /محمد احمد محمود بدوي المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام التدريبات التنافسيه على تحسين بعض االداءات المهارية
لناشئ الكرة الطائرة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/خيريه ابراهيم السكري
"مناقشا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب االلعاب
أ.د/مجدي احمد احمد حجازي
"مشرفا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
استاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم التدريب الرياضي
ا.د/حنان عبد الفتاح خضر
"مشرفا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية
ا.م.د/محمود محمد الطيب
"مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
الموضـوع ()40
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /اسالم محمد توفيق المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي باستخدام االلعاب الصغيرة على تحسين القدرات البدنية
الخاصه ومستوي االداء لبعض المهارات االساسيه لناشئ الكاراتية

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/خيريه ابراهيم السكري
"مناقشا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضي سالح المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/محروسه على حسن
"مشرفا"
الرياضي وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ التدريب الرياضي كاراتيه بقسم تدريب المنازالت
ا.د/احمد محمود ابراهيم
" مناقشا "
والرياضات الفرديه بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )41عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /محمد احمد هاشم احمدالمقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير التدريب االهتزازي على بعض القدرات البدنية والمستوي الرقمي
لسباحي 100م صدر
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه
ا.د/مها محمود شفيق عبيد
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/جليله حسن محمد
" مناقشا "
وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم الرياضات المائية
أ.د/حسين على عبد السالم
" مناقشا "
بكلية التربية الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )42عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة/هدير جمال عبده العوجي المقيدة
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي لتحسين بعض القدرات التوافقيه الحركية في اداء بعض
المهارات في تنس الطاولة للمعاقين ذهنيا لذوي متالزمة داون
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
أ.د/سامية حسن حسين
"مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ العاب المضرب بقسم االلعاب بكلية الترب ية الريا ضية
ا.د/راندا شوقي حسن
"مناقشا"
للبنات جامعة الزقازيق
ا ستاذ مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كه بكل ية
ا.م.د/فتح ية ع لي ح سن
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وا فق المج لس ب عد ت عديل لج نة المناق شة والح كم المقتر حة لت صبح ع لى الن حو
التالى-:

أستاذ االصحة النفسية ورئيس قسم العلوم النفسية كلية
أ.د/أشرف عبد الغنى شريت
"مناقشا"
رياض األطفال جامعة االسكندرية
أ.د/فاطمة فوزي عبد الرحمن أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ العاب المضرب بقسم االلعاب بكلية الترب ية الريا ضية
ا.د/راندا شوقي حسن
"مناقشا"
للبنات جامعة الزقازيق
ا ستاذ مت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كه بكل ية
ا.م.د/فتح ية ع لي ح سن
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
الموضـوع ( )43عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس/محمد مجدي اسماعيل المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات القوة المميزة بالسرعة باالسلوب الباليستي علي تحسين دقة
اداء بعض الركالت االمامية لناشئ التايكوندو
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التدريب الرياضي سالح المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/محروسه على حسن
"مشرفا"
وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ القياس والتقويم في التدريب الرياضي بقسم التدريب
ا.د/محمد حازم محمد ابو يوسف
الرياضي وعلوم الحركه ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ التايكو ندو بق سم الم نازالت والريا ضات الفرد يه
أ.د/جيهان يو سف ال صاوي
"مناقشا"
كلية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق
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القـــــــــــرار
الموضــوع ()44

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس/مبارك محمد دغش العجمي المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

فاعليه برنامج تقني لتحسين االداء الخططي لناشئ كرة السله
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
ا.د/احمد كامل حسين مهدي استاذ التدريب الرياضي كرة سله المتفرغ بقسم تدريب
"مناقشا"
الرياضات الجماعية كلية التربية الرياضيه للبنين جامعة حلوان
أ.د/محمد حازم محمد ابو يوسف استاذ القياس والتقويم في التدريب الرياضي بقسم التدريب
الرياضي وعلوم الحركه ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه بكلية
ا.م.د/عليه ابراهيم زهدي
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
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القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()45

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس/الخطيب محمد مسعود المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

نظام معلوماتي الكتروني لتقييم األداء األداري لحكام كرة السلة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية
أ.د/محمد عبدالعزيز سالمه
"مناقشا"
والترويح بكلية التربيةالرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
"مشرفا"
التربيةالرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أسـتاذ مسـاعد بق سم االدارة الرياضـية بكليـة التربيـة الرياضـية
أ.م.د/ر حاب علـي أمـين
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بق سم االدارة الريا ضية بكل ية الترب ية الريا ضية
أ.م.د/نادية لطفي عبدالفتاح
"مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية
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القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()46

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس/أحمد عبدالرؤوف رجب المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

إستراتيجيه مقترحه لتطويراإلتحادالمصرى لإلسكواش
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ اإلداره الرياضيه المتفرغ بقسم اإلداره الرياضيه بكليه
أ0د /مها محمد حسن الصغير
"مشرفا"
التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
أستاذ اإلداره الرياضيه المتفرغ بقسم اإلداره الرياضيه بكليه
أ0د /هميمه إبراهيم حشيش
"مشرفا"
التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
أسـتاذ اإلداره الريا ضيه بقسـم اإلداره الرياضـيه بكليـه
أ0د /دن يا محمـد عـادل ع بد العزيـز
"مناقشا"
التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
أســتاذ مســاعد بقســم اإلداره الرياضــيه بكليــه التربيــه
أ0م0د /أحمــد ســيد رجــب
"مناقشا"
الرياضيه –جامعه حلوان
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القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()47

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس/عبد المتعال محمد منير خطاب المقيد
بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

تصميم برامج تدريب وتنميه إداريه مقترحه لمعلمى وموجهى التربيه
الرياضيه بمحافظه البحيره
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ اإلداره الرياضيه المتفرغ بقسم اإلداره الرياضيه
أ0د /مها محمد حسن الصغير
"مشرفا"
بكليه التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
أســتاذ اإلداره الرياضــيه المتفــرغ بقســم اإلداره الرياضــيه
أ0د /يحيــى فكــرى محــروس
"مناقشا"
والترويح بكليه التربيه الرياضيه جامعه طنطا
أستاذ اإلداره الرياضيه المتفرغ بقسم اإلداره الرياضيه بكل يه
أ0د /هميمه إبراهيم حشيش
"مشرفا"
التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
أســتاذ اإلداره الرياضــيه بقســم اإلداره الرياضــيه بكليــه
أ0د /صــابرين عطيــه مرســال
"مناقشا"
التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()48

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس/عبد العظيم عبد العزيز عبد العظيم
المقيد بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

جوده الحياه الوظيفيه وعالقتها بمستوى األداء الوظيفى للعاملين
بمراكز الشباب بمحافظه البحيره
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربويه
أ0د /هناء عبد الوهاب حسن
"مشرفا"
والنفسيه واإلجتماعيه بكليه التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
أستاذ اإلداره الرياضيه المتفرغ بقسم اإلداره الرياضيه
أ0د /يسريه إبراهيم موسى
"مناقشا"
بكليه التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
أ ستاذ اإلداره الريا ضيه المت فرغ بق سم اإلداره الريا ضيه
أ0د /همي مه إ براهيم ح شيش
"مشرفا"
بكليه التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
أ0د /عزه شوقى الوسيمى أستاذ ع لم ا لنفس الريا ضى بق سم ع لم ا لنفس الريا ضى وعم يده
"مناقشا"
كليه تربيه رياضيه – جامعه طنطا
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القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()49

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس/أحمد محمد أحمد السيد المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

نموذج مقترح لتمويل األنشطه الرياضيه المدرسيه لمرحله
التعليم األساسى بمحافظه سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ ستاذ اإلداره الريا ضيه المت فرغ بق سم اإلداره الريا ضيه
أ0د /ح سن أح مد عط يه ال شافعى
"مناقشا"
بكليه التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
أ ستاذ اإلداره الريا ضيه المت فرغ بق سم اإلداره الريا ضيه
أ0د /م ها مح مد ح سن ال صغير
بكليه التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه

"مشرفا"

أستاذ اإلداره الرياضيه المتفرغ بقسم اإلداره الرياضيه بكل يه
أ0د /هميمه إبراهيم حشيش
"مشرفا"
التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
أســتاذ اإلداره الرياضــيه بقســم اإلداره الرياضــيه
أ0د /عمــرو مصــطفى كامــل الشــتيحى
"مناقشا"
والترويح بكليه التربيه الرياضيه– جامعه طنطا

القـــــــــــرار
الموضــوع ()50

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس/أحمد عيد سعد المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

خطه إستراتيجيه مقترحه لمراكز الطب الرياضى بالقوات المسلحه المصريه
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أسـتاذ اإلداره الرياضـيه المتفـرغ بقسـم اإلداره الرياضـيه

أ0د /مهـا محمـد حسـن الصـغير

بكليه التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
أ0د /أح مد مح مد فت حى الجي ندى

"مناقشا"

أ ستاذ باألكاديم يه الطب يه الع سكريه و مدير مر كز تأه يل

العجوزه بالقوات المسلحه المصريه

"مشرفا"

لواء طب يب /أ ستاذ ال طب الطبي عى وال تأهيلى باألكاديم يه
أ0د /أي من ال سيد شافعى
" مناقشا"
الطبيه العسكريه ومساعد مدير إداره الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه
أســتاذ اإلداره الرياضــيه بقســم اإلداره الرياضــيه بكليــه
أ0د /صــابرين عطيــه مرســال
"مشرفا"
التربيه الرياضيه بنات – جامعه اإلسكندريه
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القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )51عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة/رشا ناصر محمد حسانين المقيدة
بقسم الترويح بعنوان -:

دراسه مدركات المرأه الصعيديه نحو الممارسات الترويحيه دراسه ميدانيه
في محافظة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/سامية حسن حسين

أستاذ الترويح المت فرغ بق سم ال ترويح بكل ية الترب ية الريا ضية

للبنات جامعة االسكندرية

"مشرفا"

اســـتاذ علـــم االجتمـــاع بقســـم االجتمـــاع بكليـــة االداب
ا.د/ســـامية علـــى حســـانين
"مناقشا "
جامعةالمنصوره
ا ستاذ ع لم االجت ماع بق سم ع لم االجت ماع كل يه االداب
ا.د /هاني خ ميس اح مد ع بده
" مشرفا "
جامعة االسكندريه
استاذ مساعد و قائم بعمل رئيس قسم الترويح بكلية الترب ية
ا.م.د/سوسن يوسف عبده
" مناقشا "
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
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القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )52عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة/مي عالء حسام الدين احمدالمقيدة
بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

فعاليه برنامج تأهيلي بدني مع البرمجه اللغويه العصبيه للحد من اصابات
العبات كرة السله

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
ا.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر

استاذ االصابات والتأهيل الرياضى المتفرغ بقسم الع لوم

الصحيه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

"مشرفا"

اســتاذ االصــابات الرياضــيه المتفــرغ بقســم العلــوم
ا.د/حســن محمــد النواصــره
" مناقشا "
الحيويه والصحه الرياضيه كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه
استاذ علم النفس الرياضي بقسم علم النفس والقياس والت قويم
ا.د/اسامه كامل راتب
" مناقشا"
الرياضى كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة حلوان ونائب رئيس جامعة سينا
استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربو يه والنف سيه
ا.د/نبيله احمد محمود
واالجتماعيه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

"مشرفا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )53عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة/خديجه محمد على محمد البغدادي
المقيدة بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

تأثير التمرينات الهوائيه على مستويات انزيم الليبوروتين ليبيز في متالزمة
التمثيل الغذائي للسيدات ذات الوزن الزائد
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
ا.د/سعاد محمد ع بد الف تاح ب حر

ا ستاذ مت فرغ بق سم الع لوم ال صحيه بكل ية الترب ية الريا ضية
"مشرفا"

للبنات جامعة االسكندرية

استاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بق سم الع لوم ال صحيه
ا.د/عزة عبد العزيز عبد الغني
" مناقشا "
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا ستاذ م ساعد بق سم التغذ يه المع هد ال عالي لل صحه
ا.م.د/دال يا ا براهيم ع بد الحم يد طا يل
" مناقشا "
العامه جامعة االسكندريه
ا ستاذ بق سم االثولوج يا االكليني كه كل ية ال طب جام عة
ا.د/مح مد م صطفي مح مد رزق
"مشرفا"

االسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )54عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس/احمد محمد مؤمن المقيد بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

فعاليه برنامج تاهيلي للحد من اصابه التهاب الرباط الرضفي للرياضيين الناشئين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
ا.د/ســعاد محمــد عبــد الفتــاح بحــر
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

اســتاذ متفــرغ بقســم العلــوم الصــحيه بكليــة التربيــة
"مشرفا"

ا ستاذ اال صابات والتأه يل المت فرغ بق سم الع لوم الحيو يه
ا.د/ح سن مح مد النوا صره
" مناقشا "
والصحه الرياضيه كليه التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه

ا ستاذ م ساعد بق سم ال طب الطبي عي والرو ماتيزم والتأه يل
ا.م.د/شيرين مح مود ال شريف
" مناقشا "
كليه الطب جامعة االسكندريه
اســتاذ مســاعد بقســم الطــب الطبيعــي والرومــاتيزم
ا.م.د/عمانوئيــل كمــال عزيــز ســابا
" مشرفا "
والتأهيل كلية الطب جامعة االسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )55عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس/ايمان ابراهيم احمد عماره المقيد
بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

فاعليه تمرينات اليوجا في ضغط الدم المرتفع المصاحب للحمل واثرها على
االم الحمل وطريقة الوالده
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
ا.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر

استاذ االصابات الرياضيه المتفرغ بق سم الع لوم ال صحيه

بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

"مناقشا"

استاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم العلوم الصحيه بكلية الترب ية
ا.د/امال شفيق عزب
" مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ النساء والتوليد بقسم النساء والتول يد كل ية ال طب
ا.د/عماد عبد المنعم درويش
" مناقشا "
جامعة االسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )56عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /جيهان محمد صفوت عباس
المقيدة بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

بناء مقياس المرونة النفسية لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات باالسكندرية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/محمــد عبــدالعزيز خزعــل أســتاذ علــم الــنفس الرياضــي بقســم العلــوم التربويــة والنفســية
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

"مناقشا"

أ ستاذ ع لم ا لنفس الرياضـي المت فرغ بق سم العلـوم
أ.د /هدى مح مد عوض االلفـي
التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية "مشرفا"
أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم اصول الترب ية
أ.د/سكينة محمد نصر
"مناقشا "
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ ستاذ ع لم ا لنفس الريا ضي بق سم الع لوم التربو ية
أ.د/ها لة م صطفي ا براهيم
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

تسجيل أبحاث علمية -:
الموضــوع ()57

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس/رشاد عبد الحميد حسين عثمان المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

منهج نشاط كشفي مقترح للمرحلة االعدادية بمحافظة أسيوط في
ضوء معايير الجودة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /حازم كمال الدين عبد الحفيظ أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية كلية الترب ية
الرياضية جامعة أسيوط
أ.م.د  /نادية رشاد داوود أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس الترب ية الريا ضية كل ية
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()58

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة /بسمه أحمد محمد الديب المقيدة بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية برنامج تعليمي بإستخدام بعض تطبيقات الحوسبة السحابية علي تعلم
سباحة الزحف علي البطن للمبتدئين
لجنةاالشراف المقترحة -:
أســتاذ طـرق تــدريس الرياضــات المائيــة المتفــرغ بقســم
أ.د  /شـيماء حســن طــة الليثــي
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإلسكندرية
أ.د /عمرو جالل الدين أحمد عالم أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات بق سم تكنولوج يا التع ليم
والمعلومات بكلية التربية للبنين جامعة األزهر
مدرس بقسم المناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية
م.د  /أثار حسن حامد محمد
كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار
الموضــوع ()59

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس /أحمد محمد محمود وهبه المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تصميم برنامج الكترونى قائم على التعلم النقال واثرةعلى مخرجات التعلم فى
العروض الرياضية للطالب المعلم
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ الجمباز االيقاعى والعروض الرياضية بقسم
أ.د  /ايمان عبدهللا عبدالحميد
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات -جامعة االسكندرية
مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كل ية
م.د  /رشا محمد عبدالسالم
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد تعديل العنوان ليصبح على النحو التالى -:

برنامج الكترونى قائم على التعلم النقال واثرةعلى مخرجات التعلم للطالب المعلم
فى العروض الرياضية
الموضــوع ()60

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس/محمد مختارعلي محمد المقيد بقسم المناهج وطرق
التدريس التربية الرياضية بعنوان -:

أبعاد الصالبة العقلية المسهمة في تعلم بعض المهارات االساسية
الهجومية للمبتدئين في كرة السلة بمحافظة سوهاج
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د طارق محمد ابراهيم بدر الدين

أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية

والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات -جامعة االسكندرية
أ.م.د  /امنية محمد حسين محمد
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )61عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس /احمد صالح السعيد المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية استراتيجية دوره التعلم البنائية علي نواتج تعلم بعض المهارات
الهجومية في كرة القدم لتالميذ المرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ طرق التدريس ( الكرة الطائرة ) المتفرغ بقسم
أ.د /نسيمة محمود ابراهيم والي
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات -جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية
أ.د  /عادل عبد الحميد الفاضي
كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )62عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس/ياسر أرحيم على المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية استراتيجية الفصل المعكوس بإستخدام بعض تطبيقات الويب 2.0
على نواتج تعلم مسابقة دفع الجلة لطالب جامعة سامراء
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /سهير سالم محفوظ أستاذ (مسابقات الميدان والمضمار) المتفرغ بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية كليةالتربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

أ.م.د /هدير مصطفى محمد محمود أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية
التربية الرياضية للبنات جامعةاالسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()63

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة/هبه هللا سمير شوقى المقيدة بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بعنوان -:

فعالية الصف المعكوس بإستحدام أدوات الجيل الثانى من اإلنترنت على نواتج
التعلم فى بعض مهارات الجمباز اإليقاعى
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ الجمباز اإليقاعي والعروض الرياضية
أ.د  /إيمان عبدهللا عبدالحميد قطب
بقسم المناهج وطرقتدريس التربية الرياضية بكليةالتربية الرياضية بنات جامعة اإلسكندرية
أستاذ مساعد بقسم المناهج و طرق تدريس التربية
أ.م .د  /رحاب أحمد حافظ
الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار
الموضــوع ()64

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس  /محمد على عبد الرحمن محمدالمقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركه بعنوان -:

تأثير استخدام تدريبات البليومترك على تحسين بعض القدرات البدنية والمهاريه
لمنقذي احواض السباحه
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا ستاذ تدريب الريا ضات المائ ية المت فرغ بق سم ال تدريب الريا ضي
أ0د /جليله حسن محمد
وعلوم الحركه بكليه التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
مدرس دك تور بق سم ال تدريب الريا ضي وع لوم الحر كه بكل يه
م0د /د عاء ال سيد الج مل
التربيه الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
م.د/احمــد محمــد احمــد
الرياضيه جامعة المنيا

مــدرس دكتــور بقســم الرياضــات المائيــة بكليــة التربيــه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )65عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمود جبر الغراوى المقيد بقسم االدارة الرياضية
بعنوان -:

التمكين اإلدارى وعالقته بالرضا الوظيفى لدى مديرى ومدرسى التربيه الرياضيه
بالمدارس األهليه فى بغداد

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ0د /همي مه إ براهيم ح شيش أ ستاذ اإلداره الريا ضيه المت فرغ بق سم اإلداره الريا ضيه بكل يه
التربيه الرياضيه بنات  -جامعه اإلسكندريه
أ0م0د /ريهام أمين حمزه
– جامعه اإلسكندريه

أستاذ مساعد بقسم اإلداره الرياضيه بكل يه الترب يه الريا ضيه ب نات

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )66عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس /وفاء ابراهيم بركات الذهبي المقيد بقسم الترويح بعنوان -:

تأثير برنامج انشطه كشفيه على تنمية مهارة ادارة الوقت لطالبات المرحله
الثانويه االزهريه
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ0د /هدي ح سن مح مود
بنات جامعه اإلسكندريه

ا ستاذ ال ترويح المت فرغ بق سم ال ترويح بكل يه الترب يه الريا ضيه

أ.د /سماح أح مد صالح ا لدين ا ستاذ اإلدارة الريا ضية بق سم اإلدارة الريا ضية بكل يه الترب يه
الرياضيه بنات جامعه اإلسكندريه
مدرس بقسم الترويح بكليه الترب يه الريا ضيه ب نات
م0د /ايمان عبد العزيز عبد عبد الوهاب
جامعه اإلسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )67عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ 2018/12/3بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارسة /جنات على تاج الدين المقيدة بقسم العلوم الصحية
بعنوان-:

تأثير برنامج تأهيلي داخل الوسط المائي على انحراف المد الزائد للركبه لناشئي
كرة السله تحت  12سنه
خ"
لجنةاالشراف المقترحة -:
أســتاذ تربيــة القــوام بقســم العلــوم الحيويــه والصــحه
أ.د/صــفاء صــفاء الــدين الخربــوطلي
الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه
م.د/شيماء محمد عاشور
بنات جامعة االسكندريه

القـــــــــــرار
الموضــوع ()68

مدرس بق سم الع لوم ال صحيه كل يه الترب يه الريا ضيه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض ال مذكرة المقد مة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ 2018/12/3ب شأن ت سجيل
ب حث الماجسـتير الخـاص بالدارسـة /دال يا محمـد احمـد صـالح المق يدة بقسـم العلـوم الصـحية
بعنوان-:

فعاليه برنامج تأهيلي مع استخدام التدليك النقطي على دهون بالزما الدم للسيدات
البدينات
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/ســعاد محمــد عبــد الفتــاح بحــر
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

اســتاذ التــرويح المتفــرغ بقســم التــرويح بكليــة التربيــة
مدرس بق سم الع لوم ال صحيه كل يه الترب يه الريا ضيه

م.د/و فاء جابر مح مد
بنات جامعة االسكندريه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد تعديل لجنة اإلشراف المقترحة لتصبح على النحو التالى -:

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د/ســعاد محمــد عبــد الفتــاح بحــر
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

اســتاذ التــرويح المتفــرغ بقســم التــرويح بكليــة التربيــة

أ.م.د /داليــا إبــراهيم طايــل
جامعة اإلسكندرية
م.د/و فاء جابر مح مد
بنات جامعة االسكندريه

أســتاذ مســاعد التغذيــة بالمعهــد العــالى للصــحة العامــة
مدرس بق سم الع لوم ال صحيه كل يه الترب يه الريا ضيه

الموضـوع ( )69عرض ال مذكرة المقد مة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ 2018/12/3ب شأن ت سجيل
بحـث الـدكتوراه الخــاص بالـدارس /أحمـد وجــدى الالونـدى المقيـد بقســم التـدريب الرياضــى
وعلوم الحركة بعنوان-:

تأثير تدريبات القوة الوظيفية على تحسين بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية
ومستوى اداء اللكمات المستقيمة لالعبى المالكمة
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وع لوم
أ.د/خيرية إبراهيم السكرى
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ المالكمة المتفرغ بق سم تدريب الم نازالت
أ.د/عبد الرحمن عبد العظيم
والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة االسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/11/19

القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحوث -:
الموضـوع ( )70عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن اعت ماد
تشكيل نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه لكل من -:

القسم
المنـــاهج وطـــرق تـــدريس التربيـــة
الرياضية
التدريب الرياضى وعلوم الحركة

االسم
 -1بدرية إسماعيل إبراهيم
 -2أشرف قطب أبو جبل
 -1وسام زكي محمد
 -2محمد عصمت عبد الغني

 -1حيدر هاشم احمد مهدي

العلوم الصحية
 -1مرتضي كاظم عبادي
العلـــــــوم التربويـــــــة والنفســـــــية
واالجتماعية
-1عبد العظيم عبد العزيز عبد العظيم النجار
االدارة الرياضية
 -2رحاب سالم الدماطى
 -1وفاء ناجي زيدان

الترويح
القـــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضـوع ( )71عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن تشكيل
لجنة األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:

القسم
التدريب
الرياضى
وعلوم الحركة

اسم الدارس
محمد عبد اللطيف عبد الهادي
"جمباز فني "

ا.د /عايدة السيد محمد "مشرفا"
أ.د/مجده خضر احمد "ممتحن "
ا.د/محمد جابز بريقع"ممتحن"

اسامه عبد الخالق كامل
"جمباز فني"

محمد سيد احمد احمد
"كرة قدم"

المناهج
وطرق تدريس
التربية
الرياضية

اللجنة

خالد السيد السيد محمد سالمة
" إعادة "

مروة عبد هللا احمد منصور

شيماء رمضان أحمد

ا.د /عايدة السيد محمد "ممتحن"
أ.د/مجده خضر احمد "مشرفا "
ا.م.د/اسمن صالح الصعيدي"مشرفا
من الخارج"
ا.د/حسن السيد ابو عبده"مشرفا"
ا.د/محمد حازم محمد ابو يوسف
"مشرفا"
ا.د/طارق محمد بدر الدين"ممتحن"
أ.د/سههههير سهههالم محمهههد محفهههوظ
(ممتحن)
أ.د/عفاف عثمان عثمان (مشرفا)
أ.د/أحمد عبد العظيم عبد هللا أستاذ
ورئيس قسم علومالحركةالرياضية
كليةالتربية الرياضية جامعة
المنصورة(ممتحن)
أ .د /تراجي محمد عبد الرحمن
(ممتحن)
أ.د /أديل سعد شنودة (ممتحن)
أ .د /صههباح السههيد فههاروز عبههد هللا
(مشرفا )
أ .د /منى محمد أحمد سكر
أسهههتاذ تكنولوجيههها التعلهههيم بقسهههم
المنهههاهج وطهههرق التهههدريس كليهههة
التربيهههة الرياضهههية للبنهههين جامعهههة
االسكندرية (ممتحن)
أ.م.د /هديل احمد محمد
متولي(مشرفا)
أ .د /زوزو حامهههد الحسهههب(ممتحن)
أ .د /أمههههههههال أحمههههههههد حسههههههههن
الحلبى(ممتحن)
أ .د /نبيلهه أحمههد محمود(مشههرفا )أ.
د /سههههههوزان مصههههههطفى متههههههولى
(ممتحن)
أ.د/دعاء الدرديرى أبو الحسن
(مشرفا )

االدارة
الرياضية

محمد أحمد جالل إسماعيل

عادل أحمد حسن محمد

أ0د /حسن أحمد عطيه الشافعى
أ0د /مها محمد حسن الصغير
أ0د /محروسه على حسن
أ0د /صابرين عطيه مرسال
أ0د /ياسر محمد حجر (ممتحن
خارجى)
أستاذ تدريب المبارزه و رئيس قسم
المنازاالت والرياضات – تربيه
رياضيه بنين – أبى قير.
أ0د /نازك مصطفى سنبل
أ0د /مها محمد حسن الصغير
أ0د /دنيا محمد عادل عبد العزيز
أ0م0د /رحاب على أمين
أ0م0د /نيفين فاروق محمود أحمد
هريدى
(ممههتحن خههارجى) أسههتاذ مسههاعد
بقسم المناهج وطرق التدريس ( كره
طائره)

العلوم
التربوية
والنفسية
واالجتماعية

القـــــــــــرار
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القـــــــــــرار
الموضـوع ()73

القـــــــــــرار
الموضــوع ()74

ياسر أنس جبار
تخصص علم النفس الرياضي

أ.د/مها محمد الصغير
"ممتحن خارجي"
أ.د/محروسة علي حسن "مشرفا"
أ.د/سوزان مصطفي متولي
"مشرفا"
أ.د/هالة مصطفي ابراهيم
"ممتحن"
أ.م.د/نيفين أسعد يوسف
"ممتحن"

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقد مة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن تحد يد
قسم الترويح اعداد الطالب المقبولين في الدراسات العليا فصل الربيع  2019كالتالي-:
 الدبلوم  15طالب الماجستير  15طالب الدكتوراه  10طالبوافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض ال مذكرة المقد مة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن تحد يد
قسم العلوم الصحيه اعداد الطالب المقبولين في الدراسات العليا فصل الربيع  2019كالتالي-:
 الدبلوم عدد غير محدد الماجستير 5طالب الدكتوراه 5طالبوافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن اق تراح
مج لس ق سم الم ناهج و طرق تدريس الترب ية الريا ضية المواف قةعلي فتح باب الق بول لل طالب
ال جدد بالدرا سات العل يا بمراحل ها الثال ثة (دب لوم – ماج ستير – دك توراه) لف صل الرب يع 2019

القـــــــــــرار
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القـــــــــــرار
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دون التقيد بأعداد الطالب سواء المصريين أوالوافدين .
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن اق تراح
مج لس ق سم األدارة الريا ضية الموافقـةعلي فتح باب الق بول للطـالب ال جدد بالدرا سات العليـا
بمراحلها الثالثة (دبلوم – ماجستير – دك توراه) لف صل الرب يع  2019وذ لك خالل ف ترة الت قديم
المقرره من قبل الدراسات العليا من  2018/12/2الي  2019/1/15باأل عداد المتقد مه التال يه
لكل مرحله -:
( )5طالب فقط
 الدبلوم الماجستير ( )10طالب فقط الدكتوراه ( )5طالب فقطوتلك األعداد يستثني منها الهيئات المعاونة من أي جامعة والوافدين
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن اق تراح
مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية الموافقةعلي فتح باب الق بول لل طالب ال جدد
بالدرا سات العل يا بمراحل ها الثال ثة (دب لوم – ماج ستير – دك توراه) لف صل الرب يع  2019دون
التقيد بأعداد الطالب سواء المصريين أوالوافدين

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لج نة الدرا سات العل يا ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن اعت ماد
القواعد اإلسترشادية العامة للدراسات العليا .
وافق المجلس

الموضوعات المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب -:
الموضـوع ()78

عرض المذكرة المقد مة من لج نة شئون التع ليم وال طالب ر قم ( )5ب تاريخ  2018/12/3ب شأن
تشــكيل اللجنــة الخاصــة بأعضــاء هيئــة التــدريس المســئولين عــن اســتالم اســئلة أمتحانــات
بكــالوريوس للعــام الجــامعى  2019/2018علــى أن تكــون ممثلــة مــن االســاتذة اعضــاء هيئــة
التدريس االتى اسمائهم -:
أ.د /شيماء حسن طه الليثى

أ.د /أميمة محمد أنور عقدة
الفرقة االولى ( نقل )

أ.د /عفاف عثمان عثمان مصطفى
أ.د /ماجدة احمد محمد حمودة

الفرقة الثانية ( نقل )
أ.د /فتحية على حسن موسى
الفرقة الثالثة ( نقل )

أ.د /حنان عبدالفتاح فتحى خضر

القـــــــــــرار

الفرقة الرابعة ( نقل )
وافق المجلس

الموضـوع ()79
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عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن
االنتهاء من جدول االمتحانات التطبيقية والشفهية والتحريرية للعام الجامعى  2019/2018وتم
تحديد مواعيد االمتحانات على النحو التالى -:
*االمتحان التطبيقى والشفهى للنقل والتخلف للفرق الدراسية االربعة تبدأ
يوم السبت  2018/12/15حتى يوم الخميس 2018/12/27
*االمتحان التحريرى للتخلف للفرق الدراسية االولى والثانية زالثالثة تبدأ
يوم السبت  2018/12/29حتى يوم االثنين 2018/12/31
*االمتحان التحريرى للنقل للفرق الدراسية االولى والرابعة تبدأ
يوم السبت  2019/1/5حتى يوم االثنين 2019/1/21
*االمتحان التحريرى للنقل للفرق الدراسية الثانية والثالثة تبدأ
يوم الخميس  2019/1/10حتى يوم الثالثاء 2019/1/22
وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن
الورقة االمتحانية اقترحت لجنة شئون التعليم والطالب اذا اشتمل االمتحان على اكثر من ورقة
تكون ورقة واحدة ذو وجهين .
وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن
*تحديد موعد انتهاء التربية العملية المتصلة للفرقتين للفصل الدراسى االول على النحو
التالى-:
*الفرقة الثالثة تنتهى يوم  ، 2018/12/10الفرقة الرابعة 2018/12/11

القـــــــــــرار
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*تحديد موعد التربية العملية المتصلة على أن تبدأ من  2019/3/16حتى . 2019/4/4
على أن يكون االمتحان فى االسبوع الثالث من  2019/3/30حتى 2019/4/4
وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب رقم ( )5بتاريخ  2018/12/3بشأن
تحديد درجات الرأفه كل عام جامعى  ،وتم تحديد (  ) 4درجات حيث يترتب عليه تغيير حالة
الطالب من راسب الى ناجح  ،ومن ناجح بمواد الى ناجح بدون مواد .
وافق المجلس على أن تقوم اللجنة بوضع ضوابط إلستخدام الــ  4درجات وعلى أال يكون
لدكتور المادة أى تدخل .

