جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )7بتاريخ االثنين الموافق2019/2/11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )7المنعقدة بتاريخ  2019/2/11الموافق 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

أ.م.د /سوسن يوسف عبده

رئيس قسم الترويح

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 /سعاد محمد عبد الفتاح بحر

أ .متفرغ بقسم العلوم الصحيــــــــــة

أ.د /هميمة إبراهيم ناصر حشيش

أ .متفرغ بقسم اإلدارة الــــــرياضيــــــة

أ.د /نبيلة عبد المنعم على شحاته

أ .بقسم التــــــــــرويــــــــح

أ.د /سوزان مصطفى متولى
أ.د /نبيلة أحمد محمود
أ.م.د /رشا عبد الغنى البربرى

أ .بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
أ  .مساعد بقسم التــــــرويــــــــح

أ.د/نادية على السنوسى السعيد

م.د /سماح بطوطة صالح

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

أ.متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

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

أ.د /مها محمود شفيق عبيد

السادة األعضاء الخارجيين -:
السيد النائب  /سمير عبد المحسن البطيخى

وإعتذر عن الحضور كل من -:
السيد  /عمر خميس الغنيمى

عضو مجلس النواب
رجل أعمـــــــــــال

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

الموضـــوع ()1
القــــــــــــرار
الموضـــوع()2

-

التصــديق على محضر مجلس الكلية بجلســته رقم ( )6بتــاريخ االثنين
المــوافــــق2019/1/14

تــــــم التصديق

الموضوعات العامة -:
-

الوقوف دقيقة حداد على روح كل من أ.د /حامد القنواتى – نائب رئيس جامعة بنى

-

بشأن المكاتبة الواردة من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

سويف سابقا  ،وروح زوج أ.د /نادية زهران – األستاذ المتفرغ بقسم الترويح .

والخاصة بترشيح نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس المرشحين لشغل منصب
مساعد لوكالء الكليات .

-

خطة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس تم اإلنتهاء من إعتمادها بمجالس

األقسام العلمية  ،وسوف يتم اعتمادها بمجلس الكلية إستعدادا لعرضها على مجلس
الجامعة .
-

المكاتبة الواردة من ادارة شئون امانة المجالس بشأن ما دار من مناقشات بمجلس

الجامعة بجلسته المنعقدة فى  ، 2019/1/22بان ترد ق اررات مجالس االقسام
ومجالس الكليات فى صورة توصية بالموافقة وليس بالموافقة المباشرة .

-

بشأن تبرع االستاذة الدكتورة  /سناء حسن الجبيلى بمبرد للماء لتوضع بحمام

-

بشأن تبرع جميع السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية لشراء سجاد لمسجد الكلية

السباحة لتخصص الرياضات المائية .

وتقديم الشكر لالستاذة الدكتورة  /بثينة فاضل إلشرافها على تجميع المبلغ وشراء
السجاد .
-

تقدمت أ.د /سناء عباس ابراهيم – رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
بشكوى عن سوء الخدمة بنادى أعضاء هيئة التدريس " فاروس " وأنه ال بد من

تطويره حتى يليق بمكانة عضو هيئة التدريس .
-

بشأن رأى السيد األستاذ الدكتور المستشار القانونى لرئيس الجامعة حول تشكيل

لجان اإلشراف والمناقشة والحكم على الرسائل من أساتذه متخصصين وقد إنتهى

سيادته إلى أن يتضمن تشكيل لجان الحكم على الرسائل على متخصصين سواء فى

التخصص العام أو الدقيق وفق قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية علما بأن

التخصص العام هو التربية الرياضية والتخصص الدقيق هو ما يرد من اللجان

العلمية عند التقدم للترقية .

القــــــــــــرار

أحيـــــــــط المجلس علما

الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:

الموضـــوع ()3

القــــــــــــرار
الموضـــوع ()4

القــــــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )6بتاريخ  2019/1/21بشأن الطلب
المقدم من الدكتورة  /منى محمد عطيه شرشوح المدرس بالقسم لترقيتها الى درجة أستاذ
مساعدبالقسم وذلك بعد النظر فى تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقى االساتذة واالساتذة
المساعدين بتاريخ  2018/12/26علما بانها 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 السمعة وملتزمة فى
عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )6بتاريخ  2019/1/21بشأن الطلب
المقدم من الدكتورة  /بسمة محمود مرسى مبارك المدرس بالقسم لترقيتها الى درجة أستاذ
مساعد بالقسم وذلك بعد النظر فى تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقى االساتذة واالساتذة
المساعدين بتاريخ 2018/12/26علما بانها 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 السمعة وملتزمة فى
عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا -:
إعتماد مناقشة رسائل علمية -:
الموضـــوع ()5

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /علي عرفة علي حسن المقيد بقسم المناهج
وطرق تدريس التربية الرياضيةبعنوان -:

تأثير برنامج باستخدام نموذج دورة التعلم السباعية علي التصور الحركي ونواتج
التعلم في كرة السلة للمرحلة االعدادية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()6

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /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

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوع ()7

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس محمد منير حسين سليمان المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسه تحليله الماكن احراز اللمسات وعالقتها بالثقه بالنفس ونتائج المباريات
لمبارزي سالح الشيش
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار
الموضــــوع()8

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /احمد حسين جابر حسين المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات الكيك بوكس على تحسين مستوي اداء ومهارة التوماس للناشئين
تحت ( )10سنوات
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار
الموضـــوع ()9

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة  /سمر بيومي محمد احمد لنيل المقيدة بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير التدريب الوظيفي لقوة وثبات الجذع على مستوي االنجاز لمتسابقي دفع
الجله
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار
الموضــوع()10

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /ادهم احمد جاد الرب المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

المحددات البيوميكانيكيه وعالقتها ببعض المتغيرات االنترومتريه والفسيولوجيه
والمستوي الرقمي لسباحي 100م حرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()11

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /اخالص صباح على سالمه المقيد بقسم
الترويح بعنوان -:

تأثير برنامج ترويحي لتخفيف حدة االكتئاب لمرضي سرطان الثدي بالعراق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()12

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة /حنان عبد الناصر جمال الدين عطاهللا المقيدة
بقسم الترويحبعنوان -:

تأثير برنامج ترويحي باستخدام االلعاب الصغيره لتحسين المرونه النفسيه
لتلميذات الصم والبكم بالحلقه الثانيه من التعليم االساسي
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()13

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /اوسامه عطيه الهادي قداره المقيد بقسم العلوم
الصحية بعنوان -:

برنامج تأهيلي لغضروف الفقرات القطنيه داخل الوسط المائي وفقا لاليقاع
الحيوي لفئة الكبار بليبيا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()14

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /الشاذلي يحمد األمين حمدان المقيد بقسم العلوم
التربوية والنفسية واالجتماعية بعنوان -:

المهارات النفسية المسهمة في تفوق الطالب المعلم بكليات التربية البدنية وعلوم
الرياضة بليبيا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()15

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عبدالمنعم ابراهيم علي ابوطبنجه المقيد بقسم
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بعنوان -:

الصفحة النفسية لالعبي العاب المضرب بالمنتخبات الوطنية االردنية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/1/21وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

تشكيل لجان مناقشة وحكم -:
الموضــوع()16

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد أحمد سالم سالم المقيد بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

التكامل بين أهداف بعض المقررات النظرية والتطبيقية المسهمة في اعداد الطالب
المعلم للتدريب الميداني بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس
لجنة المناقشة والحكم المقترحة :
أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج
أ.د/جمال الدين عبدالعاطي الشافعي
"مناقشا"
وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أساتاذ مساابقات الميادان والمضامارالمتفرغ بقسام
أ.د/سهير ساالم محماد محفاوظ
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
"مناقشا"
أستاذ مسابقات الميدان والمضمارالمتفرغ بقسام
أ.د/ماجدة محمد صالح الدين الشاذلي
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
" مشرفا"
أسااتاذ مساااعد بقساام المناااهج وطاارق تاادريس
أ.م.د/هديرمصااطفي محمااد محمااود
"مشرفا "
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ .2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()17

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /محمد هانى صالح سيد المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تدريبات الحد االقصى الستهالك االكسجين وتأثيرها على متغيرات االداء الفنى
والمستوى الرقمى لدى سباحى الزعانف المزدوجة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/جليلة حسن محمد أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم
" مشرفا"
الحركة – بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب السباحة ورئيس قسم تدريب الرياضات
أ.د/صالح مصطفى مصطفى منسى
"مشرفا "
الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين  -جامعة حلوان
أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت بكلية
أ.د/احمد محمود عبد الحكيم
"مناقشا "
التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
استاذ ورئيس قسم تدريب الرياضات المائية بكلية
أ.د/محمد حسن محمد على
" مناقشا "
التربية الرياضية للبنين  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()18

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/1/9بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس/وليد عبد االمير الماني المقيدبقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي على تحسين دقه وسرعه اداء بعض المهارات الهجومية
لالعبي الكاراتيه
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ االختبارات والمقاييس المتفرغ بقسم التدريب الرياضي
أ.د/هاله يوسف احمد مندور
" مناقشا "
وعلوم الحركه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
اسااتاذ التاادريب الرياضااى "سااالح" المتفاارغ بقساام التاادريب
ا.د /محروسااه علااى حساان
" مشرفا "
الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ المنازالت بقسم التدريب والمنازالت والرياضات
أ.د/دعاء محمد محمود همت
" مناقشا "
الفرديه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()19

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /محمد صبري محمود عيسي المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات االثقال على بعض القدرات البدنيه الخاصه والمستوى الرقمي
لسباحى  100م حره
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ السباحه المتفرغ بفسم تدريب الرياضات المائيه بكلية
ا0د /محمد فتحي الكرداني
" مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
ا0د/هدي محمد محمد الخضري استاذ التدريب الرياضي سباحه المتفرغ بقسم التدريب
"مشرفا "
الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب
ا0د /جليله حسن محمد
" مشرفا"
الرياضى وعلوم الحركة – بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية
استاذ السباحه بقسم الرياضات المائية والمنازالت بكلية
ا0د /ناديه محمد طارق شوشه
" مناقشا "
التربيه الرياضيه للبنات -جامعة الزقازيق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع()20

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد محسن شالل البديري المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تدريبات نوعيه مقترحه في ضوء النمذجه العضليه الهيكليه لمتسابقي قذف
القرص
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب
ا0د /اميرة حسن محمود
"مشرفأ"
الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

استاذ الميكانيكا الحيويه المتفرغ ورئيس قسم اصول التربيه
ا0د/اميمه ابراهيم العجمي
" مناقشا"
الرياضيه سابقا – بكلية التربية الرياضية للبنين-جامعة االسكندرية
استاذ الميكانيكا الحيويه المتفرغ بقسم التدريب
ا0د /سوزان صالح الدين طنطاوي
"مشرفا"
الرياضى وعلوم الحركة– كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
اساتاذ ورئايس قسام مساابقات الميادان والمضامار
ا0د /غاده محمد عبد الحميد عبد الفتااح
"مناقشا"
بكلية التربيه الرياضيه جامعة طنطا
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()21

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد سيد احمد احمد المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام التدريبات البصريه على تحسين مستوي االداء الخططي الهجومي
لناشئي كرة القدم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ كرة القدم المتفرغ بقسم االلعاب الرياضيه بكلية
ا0د /حسن السيد ابو عبده
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
ا0د /طارق محمد بدر الدين استاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربويه والنفسيه
" مناقشا"
واالجتماعيه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ القياس والتقويم في التدريب الرياضي بقسم
ا0د/محمد حازم محمد ابو يوسف
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية " مشرفا "
ا0د/محمد ابراهيم سلطان استاذ تدريب كرة القدم الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركه ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب كلية التربيه الرياضيه جامعة اسيوط "مناقشا "
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع()22

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /محمد احمد جالل اسماعيل المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

نموذج مقترح لمتطلبات تطبيق الجودة الشاملة فى عملية تدريب المنتخب
المصرى للوشوكونغ فو
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/حسن احمد عطية الشافعى أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
" مشرفا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/يسرية ابراهيم موسي
" مناقشا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أستاذ التدريب الرياضى (سالح) المتفرغ بقسم التدريب الرياضى
أ.د/محروسة على حسن
"مشرفا"
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات -جامعة االسكندرية
أستاذ المنازالت بقسم التدريب والمنازالت والرياضات الفردية
أ.د/دعاء محمد محمود
" مناقشا"
بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()23

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/9بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /عادل احمد حسن محمد المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

استراتيجية مقترحة لتطوير االتحاد المصرى للكرة الطائرة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/مها محمد حسن الصغير
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.د/عمرو مصطفى كامل الشتيحى أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية والترويح
" مناقشا"
بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا
أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلياة التربياة
أ.د/دنيا محمد عادل عبد العزيز
" مشرفا"
الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع()24

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /احمد محمد عبد العليم مصطفى المقيد
بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

الكفايات المهنيه واالدارية للمراسل الرياضى بالقنوات الفضائية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/حسن احمد عطية الشافعى
" مناقشا "
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.د/يحيى فكرى محروس أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية والترويح
" مناقشا"
بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا
أ.د/يسرية ابراهيم موسي أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية
"مشرفا"
الرياضية للبنات  -جامعةاالسكندرية
أسااتاذ مساااعد بقساام االدارة الرياضااية بكليااة التربيااة الرياضااية
أ.م.د/ريهااام امااين حماازة
"مشرفا"
للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()25

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارسة  /ايمان جمال جابر مرغني المقيدة بقسم
الترويح بعنوان -:

تأثير برنامج ترويحي مقترح لتعليم بعض مهارات كرة اليد لالطفال المعاقين ذهنيا
القابلين للتعلم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
ا.د/سامية حسن حسين
"مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية

القــــــــــــرار
الموضــوع()26

ا.د/فاطمة فوزى عبد الرحمن استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
" مشرفا "
للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/ابراهيم محمود غريب استاذ كرة اليد بقسم االلعاب كليه التربيه الرياضيه جامعة المنوفيه
"مناقشا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )6بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمود احمد محمد بيومي المقيد
بقسم الترويح بعنوان -:

برنامج ترويحي عالجي لتحسين االنتباه لدي اطفال اضطراب التوحد
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
أ.د /سامية حسن حسين
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية
ا.د/فاطمة فوزى عبد الرحمن
" مناقشا "
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس بقسم اصول التربيه الرياضيه بكليه
ا.د/سكينه محمد نصر
"مناقشا"
التربيه الرياضيه بنين جامعة االسكندريه
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القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()27

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /حامد على عبد الحسين حامد على عبد
الحسين المقيد بقسم التـــــرويــــح بعنوان -:

برنامج ترويحي لتحسين الوعي الصحي لدي اطفال مرضي السكر من  12-9سنه
في العراق
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
ا.د/سامية حسن حسين
"مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/فاطمة فوزى عبد الرحمن استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
"مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/مسعود كمال محمد غرابة استاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بكلية التربيه
"مناقشا"
الرياضيه جامعة طنطا
استاذ مساعد بقسم الباطنه كليه الطب جامعة االسكندريه
ا.م.د/ايمان يوسف مرسي
"مشرفا"
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع()28

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /علي حسين كاظم المقيد بقسم العلوم
الصحية بعنوان -:

فاعلية برنامج وقائى للحد من إصابات الطرف السفلى لالعبى الجمباز الفنى
بالعراق

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ االصابات الرياضيه المتفرغ بقسم العلوم
ا.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر
"مناقشا"
الصحيه بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/مهاب عبد الرازق دسوقى استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز ووكيل
الكليه لخدمة المجتمع وتنميه البيئه بكليه التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه "مناقشا"
استاذ التدريب الرياضي "جمباز فني" المتفرغ بقسم
ا.د/فكريه احمد قطب
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية "مشرفا"
ا.د/احمد عبد الفتاح عمران استاذ االصابات الرياضيه وتأهيل المعاقين بقسم العلوم الحيويه
"مشرفا"
والصحه الرياضيه كلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه
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القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()29

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /فتحي على امحمد بن عمران فتحي على
امحمد بن عمران المقيد بقسم العلوم الصحيــــــة بعنوان -:

فاعليه برنامج داخل وخارج الماء للحد من الدالالت االلتهابيه وتحسين الكفاءة
التنفسيه لالطفال المرضي بالربو الشعبي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ تدريب السباحه المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم
ا.د/مها محمود شفيق عبيد
"مشرفا"
الحركه كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/انور احمد الجنادي استاذ االمراض الصدريه بقسم االمراض الصدريه كلية الطب جامعة
"مشرفا"
االسكندرية
ا.د/صالح مصطفي مصطفي منسي استاذ تدريب السباحه بقسم تدريب الرياضات الفرديه
"مناقشا"
بكلية التربيه الرياضيه للبنين بالهرم جامعة حلوان
استاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم العلوم الصحيه
ا.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
"مناقشا"
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
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القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()30

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /احمد سعيد السيد على عبد ربه المقيد
بقسم العلوم الصحيــــــة بعنوان -:

تصميم برنامج تدريبى لالسعافات األولية فى ضوء معايير الجودة الشاملة لطالبات
كلية التربية الرياضية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ االصابات الرياضيه المتفرغ بقسم العلوم الصحيه
ا.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/مها محمد حسن الصغير استاذ االداره الرياضيه المتفرغ بقسم االدارة الرياضيه بكلية
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/حسن محمد النواصره استاذ االصابات والتأهيل المتفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحية
"مناقشا"
الرياضية بكلية التربية الرياضيه للبنين جامعة االسكندريه
استاذ االدارة الرياضيه المتفرغ بقسم االدارة الرياضيه و الترويح
ا.د/يحيي فكري محروس
"مناقشا"
بكليه التربيه الرياضيه جامعة طنطا
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القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوع ()31

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة  /منال على محمد منصور المقيد ة بقسم
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بعنوان -:

بناء مقياس عادات العقل لالعبى االولمبياد المدرسية بدولة االمارات العربية
المتحدة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/محمد حسن عالوى أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم علم النفس واالجتماع
"مناقشا"
والتقويم الرياضى بكلية التربية الرياضية للبنين  -جامعةحلوان
أ.د/هنية محمود الكاشف أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية
"مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعةاالسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/نبيلة احمد محمود
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعةاالسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()32

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /وسيم عادل محمد احمد المقيد بقسم
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بعنوان -:

بناء مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية كنموذج لالنتقاء لمدربى كرة
القدم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د/محسن بسيونى النحريرى
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعةاالسكندرية
أ.د/عادل عبد الحميد الفاضى أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب األلعاب الرياضية بكلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين  -جامعةاالسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/سوزان مصطفى متولى
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعةاالسكندرية
أ.د /وائل رفاعى ابراهيم استاذ علم النفس الرياضى بقسم علم النفس واالجتماع والتقويم
" مشرفا "
الرياضى – كلية التربية الرياضية للبنين – جامعة حلوان .
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()33

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /مرتضى كاظم عبادى المقيد ة بقسم
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بعنوان -:

دراسة تحليلية بداللة اختبارات فينا لبعض المتغيرات النفسية لالعبى الخطوط
المختلفة فى كرة القدم بالعراق
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د/محسن بسيونى النحريرى
"مشرفا"
والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعةاالسكندرية

القــــــــــــرار

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية
أ.د/هناء عبد الوهاب حسن
"مناقشا"
والنفسية واالجتماعية – كلية التربية الرياضية للبنات – جامعةاالسكندرية
أ.د /محمد عبد السالم ابو ريه أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم علم النفس الرياضى
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية  -جامعةكفر الشيخ
أ.م.د /نيفين اسعد يوسف استاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية – كلية
" مشرفا "
التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

تسجيل أبحاث علمية -:
الموضــوع ()34

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس/حاتم الديب ابو الوفا السيد المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج تعليمى لتنمية القدرات التوافقية باستخدام التمرينات النوعية على
بعض مهارات تنس الطاولة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضيةكلية
أ.م.د/اميرة باسم هانى
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم المناهج وطارق التادريس بكلياة التربياة الرياضاية -
م.د/طه محمد السيد
جامعة سوهاج
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()35

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /طه احمد عالم عبد المتجلى المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج للتوقع الحركى والدقة البصرية على اداء حراس مرمى كرة القدم
بالنشاط الخارجى للمرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /عادل عبد الحميد الفاضى أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية  -كلية التربياة
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
م.د  /مصطفى كامل الزنكلونى استاذ متفرغ بقسام المنااهج وطارق تادريس التربياة الرياضاية بكلياة
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()36

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس /محمد محمود ابراهيم محمد المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج إلكترونى على التحصيل المعرفى وتعلم بعض المهارات الهجومية
فى كرة القدم

لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /عادل عبد الحميد الفاضى أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية
كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
اسااتاذ مساااعد بقساام المناااهج وطاارق تاادريس التربيااة
أ.م.د  /ابتسااام محمااد علااى بركااات
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
م.د  /محمااود عبااد العااال عكاشااة
التربية الرياضية جامعة سوهاج

القــــــــــــرار
الموضــوع ()37

ماادرس بقساام التاادريب الرياضااى وعلااوم الحركااة بكليااة

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )9بتاريخ  2019/1/9بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس /على احمد البدرى شاكر المقيد بقسم المناهج وطرق تدريس
التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير برنامج مهام تعليمية فى صورة منظومة منهجية على تعلم بعض المهارات
االساسية فى تنس الطاولة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /مها ابراهيم احمد عثمان

أستاذ طرق تدريس العاب مضرب بقسم المناهج وطرق

تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
م.د /بسمة محمود مرسى مبارك
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
م.د  /طه محمد السيد
بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد تعديل عنوان البحث ليصبح على النحو التالى -:

تأثير برنامج مهام تعليمية فى صورة منظومة منهجية على تعلم بعض المهارات
االساسية فى تنس الطاولة لمرحلة التعليم الجامعى
الموضــوع ()38

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس /منى فؤاد خليل النجار المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

برنامج تدريبى لمهارة البدء فى سباحة الظهر وتاثيره على بعض المتغيرات
البيوميكانيكية وزمن انجاز المهارة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
أ.د  /مها محمود شفيق
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم التدريب الرياضى
أ.د /محاسن محمد حسنين علوان
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()39

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /وفاء احمد بهجت على على المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

المحددات الحركية والنفسية المرتبطة باالداء المهارى لالعبات الجمباز الفنى
لمرحلة البطولة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /عايدة السيد محمد حسين أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
استاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د /بثينة محمد فاضل
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
م.د /سماح بطوطه صالح محمد
كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()40

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /اية ناجى امبابى المقيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم
الحركة بعنوان -:

ابعاد التدفق النفسى المسهمة فى المستوى الرقمى لبعض سباقات السرعة
والتحمل لسباحى الحرة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضى
أ.د  /جليلة حسن محمد
وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.د /طارق محمد بدر الدين استاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسام العلاوم التربوياة والنفساية
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية .
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()41

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /مؤمن محمد محمود عبد المطلب محمودالمقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام اسلوب الهبوط التدرجى للحمل على بعض القدرات البدنية
والمستوى الرقمى لسباحى السرعة فى فترة التهدئة
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /جليلة حسن محمد أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

استاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضاات
أ.د /احمد محمود عبد الحكيم
المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
ماادرس بقساام التاادريب الرياضااى وعلااوم الحركااة كليااة التربيااة
م.د /نجااالء محمااد شااقرة
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()42

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة /مريم هشام زكريا احمد نجاتي المقيدة بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات تحمل الالكتيك في بعض المنظمات الحيويه ومؤشرات التعب
الكيميائية لمتسابقي  400متر عدو
لجنةاالشراف المقترحة -:
اسااتاذ مسااابقات المياادان والمضاامار المتفاارغ بقساام التاادريب
ا0د/امياارة حساان محمااود
الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الكمياء الحيويه بقسم الكمياء الحيويه بمعهد البحوث
ا .د /ماهر عبد النبي كامل
الطبيه جامعة اإلسكندرية
مادرس بقسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاه
م.د /نور الهدي ابو بكر سعد عباد الراضاي
بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()43

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /مؤمن عبده عبد الرحمن عثمان المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

دراسه تتبعيه للضغوط النفسيه قبل المشاركه في المنافسه وعالقتها ببعض
القدرات الحس حركيه وزمن االداء للسباحين
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /مها محمود شفيق استاذ السباحه المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه بكلية
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
ا0د /طارق محمد بدر الدين استاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربويه والنفسيه
واالجتماعيهبكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()44

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس /سامي ابراهيم محمد محمود المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

فعاليه التدريب المشارك في تحسين بعض القدرات الحركيه المرتبطه بمجموعة
حركات الكب للناشئين في الجمباز الفني
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د/عايده السيد محمد حسين استاذ الجمباز المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية

القــــــــــــرار
الموضــوع ()45

استاذ التدريب الرياضي جمباز فني المتفرغ بقسم التادريب الرياضاى
ا.د /فكريه احمد قطب
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة /غاده صالح محمد حسن المقيدة بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

نسبه مساهمه بعض مظاهر االنتباه في فاعليه اداء الجمل الجماعيه بالجمباز
االيقاعي
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ تادريب الرياضاي جمبااز ايقااعي المتفارغ بقسام التادريب
ا0د/ياسمين حسن البحار
الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
اساتاذ علام الانفس الرياضاي بقسام العلاوم التربوياه والنفسايه
ا .د /هاله مصطفي اباراهيم
واالجتماعيه – بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة اإلسكندرية.
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()46

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /سميه السيد احمد المقيد بقسم الترويح بعنوان -:

دراسه مسحيه النشطه الترويح العالجي بمراكز االعاقه الذهينه بمحافظه
االسكندريه
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /هدي حسن محمود
للبنات جامعة االسكندرية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية

م.د/ايمان عبد العزيز عبد الوهاب

مدرس بقسم الترويح بكليه التربيه الرياضيه للبنات

جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار
الموضــوع ()47

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /ابراهيم عبد العزيز عبد الجواد منصور المقيد بقسم
الترويح بعنوان -:

برنامج ترويحي رياضي لتعليم المهارات االساسيه للمبتدئين في المالكمه
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /طه عبد الرحيم طه
للبنات جامعة االسكندرية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح –كلية التربية الرياضية

م.د/محمد زكريا بلضام
جامعة طنطا

القــــــــــــرار

مادرس بقسام المناازالت والرياضاات الفردياه بكلياة التربياه الرياضايه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحوث -:
الموضــوع ()48

عاارض المااذكرة المقدمااة ماان لجنااة الدراسااات العليااا رقاام ( )7بتاااريخ 2019/2/4بشااأن اعتماااد
تشكيل نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه لكل من -:

القسم
المناااااهج وطاااارق تاااادريس التربيااااة
الرياضية
التدريب الرياضى وعلوم الحركة

القــــــــــــرار

الموضــوع ()49

التـــــــرويــــــح
االدارة الرياضية
العلااااااااااوم التربويااااااااااة والنفسااااااااااية
واالجتماعية

االسم
 -1خالد السيد السيد محمد سالمة
-1
-2
-3
-1

محمد عبد اللطيف
محمد سيد احمد
اسامه عبد الخالق
حامد علي عبد الحسين

 -1محمد احمد جالل اسماعيل
 -1ياسر انس جبار
 -2منال محمد أحمد منصور

وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:

القسم
التدريب
الرياضى
وعلوم الحركة
اإلدارة
الرياضية

اسم الدارس
محمود مختار السيد
"جمباز فني"

اللجنة
ا.د /فكريه احمد قطب "مشرفا"
ا.د/شررررريبه عبررررد الحميررررد محمررررود
"ممتحن"

محمد ابراهيم عبد البتاح

احمد فيروز أبو البتوح

ا.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
"ممتحن"
أ.د/نازك مصطبى سنبل
أ.د /يسريه ابراهيم موسى
أ.م.د /ريهام امين حمزه
أ.د /نبيلة احمد محمد محمود
اسررتاذ علررم الررنبا الريامررى ب سررم
العلررررررررروم التربويرررررررررة والنبسرررررررررية
واالجتماعيررررررررررررررررررة (ممررررررررررررررررررتحن
خارجى)أ.د/محمد عبد العزيز خزعل
اسررتاذ علررم الررنبا الريامررى ب سررم
العلررررررررروم التربويرررررررررة والنبسرررررررررية
واالجتماعية (ممتحن خارجى)
أ.د/نازك مصطبى سنبل
أ.د /حسن احمد عطية الشافعى
أ.د /يسريه ابراهيم موسى
أ.د  /محمد محمود على ابراهيم
اسررتاذ الن ررل الرردولى واللوجسررتيا
وعميررررد معهررررد الن ررررل اللوجسررررتيا
بال اهرة
أ.د /محمد محمد حافظ حجازى

استاذ ادارة االعمرال المسراعد ب سرم
ادارة االعمررررررال بالمعهرررررررد العرررررررالى
للحاسرررررربا وعلرررررروم التكنزلوجيررررررا
بدمنهور ( .ممتحن خارجى)
محمد عمر كامل محمد عمر كامل

عادل صبحى عبد الحميد حوته

أ.د /حسن احمد عطية الشافعى
أ.د  /مها محمد حسن الصغير
أ.د /هميمة ابراهيم حشيش
أ.د /محمد حازم محمد ابو يوسف
اسرررررتاذ ال يررررراا والت رررررويم ب سرررررم
الترردريب الريامرررى وعلرروم الحركرررة
( ممتحن خارجى )
أ.د /عادل عبد الحميد البامى
( تخصررررة كرررررة قرررردم ) ( ممررررتحن
خارجى )
أ.د/نازك مصطبى سنبل
أ.د /دنيا محمد عادل عبد العزيز
أ.د  /صابرين عطية مرسال
أ.د /هنية محمود الكاشف
استاذ علم النبا الريامى المتبرر
ب سررررم العلرررروم التربويررررة والنبسررررية
واالجتماعية ( ممتحن خارجى )
أ.د /نبيلة احمد محمد محمود
استاذ علم النبا الريامى المتبرر
ب سررررم العلرررروم التربويررررة والنبسررررية
واالجتماعية ( ممتحن خارجى )

القــــــــــــرار

وافق المجلس

الموضــوع ()50

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن اقتراح قسم
التدريب الرياضي وعلوم الحركه علي تأجيل امتحان مادة القياس والتقويم في التدريب
الرياضي لفصل الخريف  2018للدارس /سماح سمير محمد السعيد وذلك لظروف مرضيه
خاصه بالدارسه.

القــــــــــــرار
الموضــوع ()51

القــــــــــــرار
الموضــوع ()52

وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن اقتراح قسم
التدريب الرياضي وعلوم الحركه علي تأجيل امتحان مادة القياس والتقويم في التدريب
الرياضي لفصل الخريف  2018للدارس /كريم محمود احمد وذلك لظروف مرضيه خاصه
بالدارس .
وافق المجلس

عارض الماذكرة المقدماة مان لجناة الدراساات العلياا رقام ( )7بتااريخ  2019/2/4بشاأن اقتااراح
قسم االدارة الرياضية على االعتذار المقدم من الدكتورة  /ايماان محماد عباد الارحيم االشاقر عان
االشراف واالرشاد االكاديمى لطلبة الدراسات العليا نظرا لسفرها اعارة خارج الابالد  .وتام تعاين
ارشاد اكاديمى واشراف بديال عنها للطلبه كما هو موضح بالجدول :

اوال االرشاد االكاديمى على الماجستير :
م
1
2
3
4
5

االسم
ابراهيم عبد الهادى ابراهيم عبد الهادى
هدى محمد عبد الجواد محمد
محمد عاطف مصطفى هدهود
سالم عادل محمد
سميحة رفعت عبد الفتاح حموده

المرشد االكاديمى
أ.د /سماح احمد صالح الدين
م.د /نوره فايز القمحاوى
أ.م.د /ريهام امين حمزه
أ.م.د /نادية لطفى عبد الفتاح
م.د /نوره فايز القمحاوى

ثانيا االشراف على الماجستير :

القــــــــــــرار
الموضــوع ()53

القــــــــــــرار
الموضــوع ()54

القــــــــــــرار
الموضــوع ()55

م
1

االسم
احمد منير محمد دسوقى

2

رفيق محمد محمد سالم

المرشد االكاديمى
أ.د /مها محمد حسن الصغير
أ.د /سماح احمد صالح الدين
أ.د /يسرية ابراهيم موسى
أ.د /صابرين عطية مرسال

أحيط المجلس علما
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن الموضوع
المقدم من قسم االدارة الرياضية حول الطلب المقدم من الدارس  /عمار زهير صبرى الطالب
بمرحلة الدكتوراه على تاجيل امتحان مقرر ( تطبيقات فى االعالم الرياضى ) نظرا لعدم حضوره
االمتحان لتواجده بالمستشفى فى نفس اليوم .
وافق المجلا

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن اقتراح
قسم العلوم الصحيه علي تحديد اعداد طالب الدراسات العليا لفصل الربيع 2019م وتم قبول 6
طالب بمرحلة الدبلوم ،و عدد  6طالب بمرحلة الماجستير ،وعدد  7بمرحلة الدكتوراه .
وافق المجلا

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشاأن موافقاة
قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية علاى المشااركة ببرناامج الادبلوم بقسام التارويح (
الترويح لكبار السن ) ومرفق توصيف المقررات بالبرنامج واالساتذه .

القــــــــــــرار

وافق المجلس

الموضــوع ()56

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ  2019/2/4بشأن قباول قياد
طالب الدراسات العليا لفصل الربيع . 2019

القــــــــــــرار

وافق المجلس

الموضــوع ()57

الموضوعات المقدمة من لجنة شئون التعليم والطالب -:
عاارض المااذكرة المقدمااة ماان لجنااة شاائون التعلاايم والطااالب رقاام ( )7بتاااريخ 2019/2/4بشااأن
األعاااداد المقتااارح قبولهاااا للعاااام الجاااامعى  2020/2019مااان حملاااة الشاااهادات الثانوياااة العاماااة
بشعبتيها العلمى واألدبى والحاصلين على الشهادات المعادلة من الدول العربية .
أقترحت اللجنة تحديد  250طالبة من حملة شهادة الثانوية العامة ( علمى – أدبى – رياضة )
موزعة الى :
( )75من قسم العلمى علوم
( )75من قسم علمى رياضة
( )100من قسم االدبى
ونسبة ( )% 5بما يعادل ( ) 15طالبة من الشهادات االجنبية .

القــــــــــــرار

وافق المجلس

الموضــوع ()58

الموضوعات المتعلقة بالجودة -:
قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية  -:ال يوجد
قسم الترويح -:
-

جارى تجميع استمارات اراء الطالبات فى مقررات الفصل الدراسى االول للعام
الجامعى . 2019/2018

قسم اإلدارة الرياضية  -:ال يوجد
قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:ال يوجد
قسم العلوم الصحيـــــــــة -:ال يوجد
قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -:ال يوجد

القــــــــــــرار

أحيط المجلس علما

ما يستجد من أعمال -:
الموضــوع ()59

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )7بتاريخ 2019/2/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد كمال محمود عبد الرحمن المقيد
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير التدريب بإستخدام بعض نظم إنتاج الطاقة على المتغيرات الفسيولوجية
والمستوى الرقمى لناشىء الزعانف المزدوجة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم العلوم الحيوية
ا0د /يوسف دهب على حسن
"مشرفأ"
والصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
استاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم
ا0د/مها محمود شفيق عبيد
" مناقشا"
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ السباحة المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
ا0د /جليلة حسن محمد
"مشرفا"
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية

ا0د /عبير االمام ضيف

استاذ الفسيولوجيا الطبية كلية الطب جامعة اإلسكندرية
"مناقشا"

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/1/21

القــــــــــــرار

وافق المجلس علما بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()60

عارض الماذكرة المقدماة مان لجناة الدراساات العلياا رقام ( )7بتااريخ  2019/2/4بشاأن اقتااراح
قساام االدارة الرياضااية بقبااول االعتااذار المق ادم ماان الاادكتورة  /مااروة فرغلااى جااابر – الماادرس
بالقسم عن االشراف واالرشاد االكاديمى لطلبة الدراسات العليا نظرا لسفرها اعارة خارج البالد
،وتم تعين ارشاد اكاديمى واشراف بديال عنها للطلبه كما هو موضح بالجدول :
اوال االرشاد االكاديمى على الماجستير :
م

نظام

االسم

 1هانى إبراهيم سالم إبراهيم

ربيع 2018

 2واثق جعفر حمودى

خريف 2018

المرشد
االكاديمى
أ.د /ناااازك مصاااطفى
سنبل
أ.د /حساااااان أحمااااااد
عطيه الشافعى

ثانيا االشراف على الماجستير :
نظام
المرشد االكاديمى
االسم
م
 1الشيماء أباو الوفاا عباد أ.د /يسااااارية اباااااراهيم خريف 2018
موسى
الرحمن
أ.د /سماح احمد صالح
الدين
م.د /هاااااااادى حساااااااانى
الشايف

القــــــــــــرار

أحيط المجلس علما

الموضــوع ()59

عرض المذكرة المقدمة من لجناة الدراساات العلياا رقام ( )7بتااريخ  2019/2/4بشاأن اعتمااد
نتيجة الدراسات العليا والبحوث ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) لفصل الخريف . 2018

القــــــــــــرار

وافق المجلس

وإنتهى المجلس فى تمام الساعة الثانية عصرا ،،،،،
أمين سر المجلس
م.د /سماح بطوطة صالح
عميد الكلية ورئيس المجلس
أ  .د  /ســـــوزان محمد عــــزت

