جامعة اإلسكندريــة
كلية التربية الرياضيـة للبنات
محضر مجلس الكلية بجلسته رقم ( )8بتاريخ االثنين الموافق2019/3/11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مجلس الكلية بجلسته رقم ( )8المنعقدة بتاريخ  2019/3/11الموافق 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 /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.متفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

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 .متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة

أ.د /مها محمود شفيق عبيد

وإعتذر عن الحضور كل من -:

أ.د /سعاد محمد عبد الفتاح بحر
السيد  /عمر خميس الغنيمى

السيد النائب  /سمير عبد المحسن البطيخى

أ .متفرغ بقسم العلوم الصحيــــــــــة
رجل أعمـــــــــــال

عضو مجلس النواب

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

الموضـــوع ()1
القـــــــــرار

-

التصــديق على محضر مجلس الكلية بجلســته رقم ( )7بتــاريخ االثنين
المــوافــــق2019/2/11

وافــــــق المجلس

الموضوعات العامة -:
الموضـــوع()2

-

-

-

اعتماد مذكرة التفاهم المبدئية بين " كلية التربية الرياضية للبنات – جامعة
اإلسكندرية " و " مؤسسة خبراء تطوير التعليم – بالمملكة العربية السعودية " من
أجل العمل على إعداد كوادر متخصصة بالمجال الرياضى النسائى بالمملكة العربية
السعودية .
بناء على ما دار بجلسة مجلس الجامعة السابقة تم التأكيد على ضرورة إعالن جداول
المحاضرات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على طلبة مرحلة البكالوريوس
والدراسات العليا و االلتزام بالتواجد فى المواعيد المعلنة .
وتم التأكيد أيضا على تطوير اللوائح ونحن بالفعل قد بدأنا فى هذا التطوير وفى طريقنا
العتماد الئحة الساعات المعتمدة بالنسبة لمرحلة البكالوريوس .
تم إلغاء مادة حقوق االنسان بمرحلة البكالوريوس على الطلبة الوافدين .
ممنوع سفر الهيئة المعاونة ( معيد – مدرس مساعد ) إال فى حالة مهمة رسمية يمثل
البلد أو الجامعة أو الكلية .
على السادة أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بالسفر فى مهمة رسمية أال تتعدى
مدة المهمة  4أيام فقط .
التقدم بالشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن المعامل بالكلية والذين تم
تمثيلهم من خالل أ.د /طارق محمد بدر الدين بالجامعة والتأكيد على العمل من تطوير
المعامل والتسويق لها حتى تدر بعائد مالئم للكلية .
أمين الكلية يكون هو المسئول أمام الجامعة على أى تأخيرات مالية فى خالل 72
ساعة وإذا واجهته أى مشكلة يتم التواصل مباشرة مع أمين عام الجامعة .
التقدم بخالص الشكر والتقدير لوحدة القياس والتقويم بالكلية لما بذلوه من مجهود
رائع فى ظل عدم وجود إمكانيات بالكلية خالل الفصل الدراسى األول حيث أنه تم تنفيذ
طلبات الجامعة بالكامل وسوف نقوم بتوفير مكان مناسب للعمل ألنه فى فى خالل
العام الدراسى الجديد سوف تقوم الجامعة بموافاتنا باألجهزة الخاصة بالتصحيح
اإللكترونى وال بد من اإلستعداد لذلك .
شاركت الكلية فى فاعليات إحتفالية جامعة اإلسكندرية باليوم العالمى للمرأة بالتعاون
مع المجلس القومى للمرأة ممثلة فى أ.د /ماجدة محمد صالح الدين الشاذلى مقررة
المجلس القومى للمرأة ورعاية الشباب بجامعة اإلسكندرية وقد كان يوم مشرف
بحضور السادة الوكالء ورعاية الشباب بالكلية وبعض من الطالبات .

 تم إفتتاح معرض " منتجى " بالكلية بحضور أ.د /عصـــــام الكردى – رئيس الجامعة ،أ.د /هشــــــام محمد جـــــابر – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب تحت رعاية مركز
التطوير الوظيفى وريادة األعمال ()CDCبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
والمتطورة وأشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اإلسكندرية ،خالل األفتتاح أن المعرض
يهدف إلى تشجيع الطالب أصحاب اإلبداعات واالبتكار على االستمرار في تقديم إنتاجهم ،وإقامة
مشروعاتهم الخاصة والصغيرة والمتناهية الصغر واالستفادة من هذه القدرات وصقل مهاراتهم
من خالل الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التطوير وريادة األعمال بالجامعة لتأهيل الطالب
لخلق فرص عمل مختلفة تسهم في التنمية ورفع العائد االقتصادي.
وأشار الدكتور هشام جابر إلى أن المعرض هو حدث شهرى تننظمه الجامعة بهدف إتاحة
الفرصة للطالب المبدعين فى جميع المجاالت ورواد االعمال وعرض وبيع منتجاتهم بشرط أن
تكون المنتجات من صنع الطالب نفسه ،وأضاف أن الجامعة تفتح المجال لكل طالب مبتكر
ومبدع يسعى لتطوير منتجه بإتاحة الفرصة للتقديم فى مركز التطوير الوظيفى لدعم
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،وتوجيه فكر الطالب وتحويله من فكر الموظف إلى فكر
ريادة األعمال ،وتنمية قدراتهم وإمكانيتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل ،وأضاف سيادته
أن الجامعة تعد حاليا معرض منتجى خاص بالطالب ذوى االحتياجات الخاصة من المبدعين
والمبتكرين.

-

يقوم قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بتنظيم فاعليات المؤتمر الطالبى
األول لتنمية اإلبداع الطالبى تحت عنوان -:

" نحو تعليم مبدع مستنير تنافسي "
وذلك يوم األربعاء الموافق 10إبريل  2019وهو المؤتمر األول من نوعه فى الكلية ونهنىء
القسم على هذا المجهود الرائع متمنين من هللا عز وجل التوفيق لهذا الحدث الرائع .
 الكلية اآلن بصدد التقدم لــ " جائزة مصر للتميز الحكومى " لعام  2018تحت إشراف(
وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة
رؤية مصر  )2030وهى جائزة إجبارية الهدف منها تحفيز روح التنافس بين الجهات
الحكوميةة لإلرتقاء بمستويات األداء واإللتزام بمعايير الجودة .

القـــــــــرار

أحيــــــــط المجلس علما

الموضوعات المقدمة من األقسام العلمية -:
الموضـــوع ()3

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأن خطة
الكلية المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ  2014/6/22لشغل وظيفة معيدة بالقسم العلمى من
خريجى الكلية والقسم التخصصى لدفعة  2018وفقا للخطة الخمسية للقسم " شعبة تعليم "
وهن كما يلى :
 -1حبيبه محمد حسن
 -2منه شحاته رأفت
 -3منة سعد عبدالرحمن
وذلك بالشروط التالية -:
 -1ان تكون من خريجات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية دفعة
شعبة تعليم .2018/2017
 -2ان تنطق عليها الشروط الواردة بالقانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم
الجامعات .
 -3أن تكون حاصلة على تقدير عام جيد جدا .
 -4أن تكون حاصلة على تقدير جيد جدا على االقل فى مادة التخصص .
 -5أن تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا لألسس الواردة بالمادة  136من قانون
تنظيم الجامعات .

القـــــــــرار

وافق المجلس

قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -:
الموضـــوع ()4

القـــــــــرار
الموضـــوع ()5

القـــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأن خطة
الكلية المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ  2014/6/22على شغل وظيفة معيدة بالقسم العلمى
من خريجى الكلية والقسم التخصصى لدفعة  2018وفقا للخطة الخمسية للقسم وذلك بالشروط
التالية -:
 -1ان تكون من خريجات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية دفعة
. 2018
 -2ان تنطق عليها الشروط الواردة بالقانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم
الجامعات .
 -3أن تكون حاصلة على تقدير عام جيد جدا على االقل .
 -4أن تكون حاصلة على تقدير جيد جدا على االقل فى مادة التخصص ( تدريب
رياضى تخصص ) .
 -5أن تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا لألسس الواردة بالمادة  136من قانون
تنظيم الجامعات .
وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأن الطلب
المقدم من المعيدة  /آية هللا احمد سعد بترقيتها الى درجة مدرس مساعد بذات القسم وذلك
بعد اعتماد نتيجة مناقشة رسالة الماجستير لها بتاريخ  2019/1/22علما بانها مستوفية
للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعة وملتزمة فى عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة
بواجباتها ومحسنة الداء عملها .
وافق المجلس علما بأنها مستوفية للشروط ومحمودة السيرة وحسنة السمعة وملتزمة فى
عملها ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة الداء عملها .

قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية -:
الموضــوع ()6

القـــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأنخطة الكلية
المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ  2014/6/22على شغل وظيفة معيدة بالقسم العلمى من
خريجى الكلية والقسم التخصصى لدفعة  2018وفقا للخطة الخمسية للقسم وذلك بالشروط
التالية :
 -1ان تكون من خريجات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية دفعة
. 2018
 -2ان تنطق عليها الشروط الواردة بالقانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم
الجامعات .
 -3أن تكون حاصلة على تقدير عام جيد جدا.
 -4أن تكون حاصلة على تقدير جيد جدا على االقل فى مادة التخصص (أصول
التربية البدنية والرياضه ) .
 -5أن تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا لألسس الواردة بالمادة  136من قانون
تنظيم الجامعات .
وافق المجلس

قسم العلوم الصحية -:
الموضوع ()7
القـــــــــرار

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/25بشأن الطلب
المقدم من الدكتورة  /شيماء رزق محمد رزق المدرس بالقسم بقيامها بأجازة رعاية طفل لمدة
سنة اعتبارا من  2019/3/1حتى . 2020/2/29
وافق المجلس

قسم الترويح -:
الموضــــوع()8

القـــــــــرار
الموضـــوع ()9
القـــــــــرار
الموضــوع()10
القـــــــــرار

الموضــوع()11

عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأن اشتراك
طالبات قسم الترويح فى معسكر بالنادى البحرى اليونانى فى البطولة االهلية بالقاهرة للكانوى
والكياك وتم تحديد  12طالبة من القسم تحت اشراف كال من :
 م.د /شيرين عبدالوهاب ابراهيم م.م /يارا كامل محمد عبدالجليلا

أحيــــــــط المجلس علما
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأن اعتماد
تقرير بطولة التجديف ( الكياك والكانوى ) بتاريخ . 2019/2/11
ا

أحيــــــــط المجلس علما
عرض المذكرة المقدمة من مجلس القسم بجلسته رقم ( )7بتاريخ  2019/2/18بشأن اعتماد
تقرير بطولة السباحة فى الفترة من  1/27الى . 2019/2/28
ا

أحيــــــــط المجلس علما

الموضوعات المقدمة من الدراسات العليا -:
إعتماد مناقشة رسائل علمية -:
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارسة  /سناء خليل حجازي خليل ابراهيم المقيدة بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

بناء برمجية تعليمية معدة بتقنية الوسائط المتعددة وتأثيرها علي االداءالتدريسي
للطالبة المعلمة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()12

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة /شوهندا حمدي محمد حسن المقيدة بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير إستخدام إستراتيجية التعلم النشط علي تحسين مهارات لغةالجسد في ضوء
المهارات التدريسية لدرس الجمبازاإليقاعي
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/19وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()13

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /محمد سمير محمد حسن المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير القدرات البدنيه والتوتر النفسي على المستوي الرقمي للسباحين الناشئين
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()14

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /ابراهيم رشاد ابراهيم احمد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام اسلوب التدريب المتقاطع على تطوير التحمل والمستوى الرقمي
لسباحي الزعانف االحاديه للناشئين
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()15

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارس/مصطفي نوري عبيد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات القوة على بعض القدرات البدنيه الخاصه والمهاريه االساسيه
لناشئي كرة القدم للصاالت
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()16

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /محمد احمد محمد بدوي المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام التدريبات التنافسيه على تحسين بعض االداءات المهاريه لناشيء
الكرة الطائره
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()17

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /ايمن محمد عبد الحميد المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

اثر حمل المناقشه على بعض المتغيرات الحيويه والنمو وعالقتها بنتائج
المباريات لناشيء كرة القدم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()18

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /نور الدين رائد اسماعيل المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي للرشاقه الخاصه في تحسين بعض المهارات االساسيه
لناشئى االسكواش
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()19

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس/عبيده داهش محمود ندي المقيد بقسم التدريب
الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تصميم بطاريه اختبار النتقاء ناشئي المسابقات المركبه بمسابقات الميدان
والمضمار
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()20

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /ايمن عبد اللطيف صالح عبده المقيد بقسم
التدريب الرياضى وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير برنامج تدريبي لمكونات الرشاقه على تطوير بعض وسائل تنفيذ اللعب
لناشئي كرة القدم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()21

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /عبد العظيم عبد العزيز النجارالمقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

جودة الحياه الوظيفية وعالقتها بمستوى االداء الوظيفية وعالقتها بمستوى االداء
الوظيفى للعاملين بمراكز الشباب بمحافظة البحيرة
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()22

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة /رباب حسن علي كال المقيدة بقسم االدارة
الرياضية بعنوان -:

ضغوط العمل التنظيمية ودورهاعلي متخذى القرار بنادى سموحه الرياضي
األجتماعي
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()23

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /احمد محمد عبد الغنى شريت المقيد بقسم
االدارة الرياضية بعنوان -:

استراتيجية مقترحة لتطوير االنشطة الطالبية بالجامعات المصرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()24

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة /رشا ناصر محمد حسانين المقيدة بقسم
الترويح بعنوان -:

دراسات مدركات المرآه الصعيديه نحو الممارسات الترويحيه في محافظة سوهاج
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()25

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس /ايهاب ناظم مسير المقيد بقسم الترويح
بعنوان-:

فاعليه برنامج ترويحي لتحسين مفهوم الذات لدي العبي كمال االجسام بالعراق
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/18وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()26

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس /احمد سمير المنجي المقيد بقسم العلوم الصحية
بعنوان -:

تأثير برنامج لتطوير تحركات القدمين على ميكانيكيه االداء المهاري واستهالك
الطاقه لالعبي االسكواش

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/25وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار
الموضــوع()27

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة /شيماء صبري محمود المقيدة بقسم العلوم
الصحية بعنوان -:

تأثير تدريب (االسكيميا –الهيبيريميا) في عامل النمو شبيه االنسولين IGF-1 1
ومساحة المقطع العرضي للعضالت العاملة وعنصري القوة والتحمل لالعبات
الكاراتية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/25وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()28

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن اعتماد
مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس  /خيرت حسب الهه خيرت ضرغام المقيد بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

فاعلية حقيبه تدريبية لرفع مستوى الثقافة الصحية للرياضيين ذوى اإلعاقة
الذهنية القابلين للتعلم
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ  2019/2/25وبعد أن تمت التعديالت المطلوبة

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

تشكيل لجان مناقشة وحكم -:
الموضــوع()29

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /أحمد نصرالدين محمود محمد المقيد
بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثيربرنامج لتنمية القدرات التوافقية علي مستوي األداء المهارى في كرة
اليد لتالميذ المرحلة االعدادية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة :
أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب الرياضية بكلية التربية
أ.د/نادية محمد الصاوي
"مناقشا"
الرياضية للبنات جامعة الزقازيق
أ.د/دعاااء الاادرديري أبوالحساان أسااتاذ طاارق تاادريس كاارة اليااد ورئاايس قساام المناااهج وطاارق
"مناقشا"
تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/وفاء محمد عبدالمجيد أحمد أستاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركاة
" مشرفا"
بكلية التربية الرياضيةللبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ .2019/2/19

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع()30

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /أحمد ربيعي محمود ابراهيم المقيد بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

برنامج حاسب آلي بلغة االشارة لتعليم مهارة التمرير لالمام والعلي في الكرة
الطائرة للتالميذ الصم والبكم
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس
أ.د/ايزيس سامي جرجس
"مناقشا"
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د/نسيمة محمود ابراهيم والي أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس
"مشرفا "
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ التربية البدنية المعدلة بقسم التربية البدنية المعدلة بكلية
أ.د/أشرف عيد مرعي
"مناقشا "
التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية
أ.م.د/أميرة باسم هاني
" مشرفا "
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/19

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضوع ()31

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة/أية زكي السيد عطيه المقيدةبقسم االدارة
الرياضية بعنوان -:

مشروع مقترح لمعسكرات األطفال ماقبل المدرسه لتطوير مدارس التوجيه
الرياضي لدي بعض االنديه الرياضية
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ األدارة الرياضية المتفرغ بقسم األدارة الرياضية بكلية
أ.د/هميمة ابراهيم حشيش
" مناقشا "
التربيةالرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أساااتاذ األدارة الرياضاااية والتااارويح بقسااام األدارة الرياضاااية
أ.د/اباااراهيم حساااين اباااراهيم
" مناقشا "
والترويح بكلية التربيةالرياضية جامعة أسيوط
أستاذ مساعد بقسم األدارة الرياضيةبكلية التربيةالرياضية
أ.م.د/نادية لطفي عبدالفتاح
" مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()32

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس  /عادل صبحى عبد الحميد حوته المقيد
بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

الذكاءاالستراتيجى وعالقته بعملية اتخاذ القرار لتحقيق اهداف ادارة النشاط
الرياضى بجامعة دمنهور
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ التنظيم واالدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية
أ.د/نازك مصطفى سنبل
" مشرفا"
بكلية التربية الرياضية بنات جامعة االسكندرية

أ.د/يسرية ابراهيم موسى أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
" مناقشا "
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.د/عمرو مصطفى كامل الشتيحى أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضيةوالترويح
" مناقشا"
بكلية التربية الرياضية  -جامعة طنطا
أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية
أ.د/دنيا محمد عادل عبد العزيز
" مشرفا "
الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية.
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار
الموضــوع ()33

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارسة /اميرة سالم عبد المنعم محمود المقيدة
بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

التنظيم القانونى لعقد التأمين لالعبى االلعاب الفردية والجماعية باالندية الرياضيه
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/حسن احمد عطية الشافعى أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.د/مها محمد حسن الصغير أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية بكلية التربية
أ.د/دنيا محمد عادل عبد العزيز
"مشرفا"
الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.م.د/محمااد محمااد حااافى حجااازى اسااتاذ ادارة االعمااال المساااعد المتفاارغ بقساام ادارة االعمااال
"مناقشا"
بالمعهد العالى للحاسبات وعلوم التكنولوجيا بدمنهور
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()34

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس /محمد ابراهيم عبد الفتاح سليمان المقيد
بقسم االدارة الرياضية بعنوان -:

عالقة التطوير التنظيمى بالتميز المؤسسى لمديريه الشباب والرياضه بمحافظة
دمياط
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية بكلية
أ.د/يسرية ابراهيم موسى
"مشرفا"
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
ا.د /عمرو مصطفى كامل الشتيحى أستاذ االدارة الرياضية بقسم االدارة الرياضية والترويح
"مناقشا"
بكلية التربية الرياضية  -جامعة طنطا
أستاذ ورئيس قسم االدارة الرياضية بكلية التربية
أ.د/صابرين عطية مرسال
"مناقشا"
الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أساااتاذ مسااااعد بقسااام االدارة الرياضاااية بكلياااة التربياااة
أ.م.د /ريهاااام أماااين حمااازه
"مشرفا"
الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()35

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس /حيدر هاشم احمد المقيد بقسم العلوم
الصحية بعنوان -:

عالقة التقعر القطني وزاوية ميل الحوض باالنزالق الغضروفي لالعبي الجمباز
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم العلوم الصحيه
أ.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ االصابات الرياضيه والتأهيل البدني قسم علوم
أ.د/مجدي محمود وكوك
" مناقشا"
الصحه الرياضيه جامعة طنطا
أستاذ التدريب الرياضي جمباز فني المتفرغ بقسم التدريب
أ.د/فكرية احمد قطب
"مناقشا "
الرياضي وعلوم الحركه كلية التربيه الرياضيه للبنات جامعه االسكندريه
استاذ االصابات الرياضيه والتأهيال بقسام العلاوم الحيوياه
أ.د/احمد عبد الفتاح السيد عمران
" مشرفا"
والصحيه الرياضيه بكلية التربية الرياضية للبنين  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار
الموضــوع ()36

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الخاصة بالدارس /محمد كامل السيد جبر المقيد بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

تأثير برنامج تأهيلي بدني على الكفاءة التنفسيه والوظيفيه للمصابين بالربو
المهني بمحافظة دمياط
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أستاذ فسيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم العلوم الصحيه –
أ.د/عزة عبد الغني عبد العزيز
" مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية
استاذ االمراض الصدريه بقسم الصدر بكلية الطب جامعة طنطا
ا.د /احمد شوقي محمد
" مناقشا"
أ.د/محمد على حسين ابو شوارب استاذ فسيولوجيا الرياضه بقسم علوم الصحه الرياضيه
"مناقشا"
وعميد كليه التربيه الرياضيه جامعة دمياط
ا.م.د /كامال عبااد الغفااار حساان الغنيماي اسااتاذ مساااعد بكليااة طاب االزهاار ورئاايس قساام الصاادر
" مشرفا"
بمستشفي االزهر بدمياط جامعة االزهر
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()37

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد عبد الفتاح عبد الجواد المقيد
بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

فاعلية برنامج تأهيلي باستخدام تدريبات المقاومه لتحسين الكفاءة المفصلية
للمصابين بالشلل التشنجي بمحافظة البحيره
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحيه بكلية التربية الرياضية
ا0د /سعاد محمد عبد الفتاح بحر
" مشرفا"
للبنات جامعة االسكندرية
ا0د/حسن محمد النواصره استاذ االصابات الرياضيه والتأهيل المتفرغ بقسم العلوم الحيويه
" مناقشا"
والصحيه الرياضيه بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية

استاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بقسم الطب الطبيعي
ا0د /محمد حسن االمام
"مناقشا"
والروماتيزم كليه الطب جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار
الموضــوع ()38

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /هاني محمد فؤاد عمار المقيد بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

فعالية برنامج تثقيفي باستخدام بعض الوسائط التعليميه للحد من مضاعفات
االصابات اثناء الساعه الذهبيه لتالميذ المرحلة االعداديه
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
ا0د /دولت عبد الرحمن عبد القادر استاذ االصابات المتفرغ بقسم العلوم الصحيه بكلية
" مناقشا"
التربيه الرياضيه جامعة االسكندرية
ا0د/احمد علي ابراهيم العطار استاذ االصابات والتأهيل الرياضي بقسم العلوم الصحيه بكلية
" مناقشا"
التربيه الرياضيه جامعة طنطا
ا.م0.د /هديل احمد محمد متولي استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
"مشرفا"
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/28

القـــــــــرار
الموضــوع ()39

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /محمد فوزي عبد المعطي الزوكه المقيد
بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

تأثير برنامج تأهيلي باستخدام ” "kinesitherrapyعلى االم اسفل الظهر
لدي الرياضيين
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ متفرغ بقسم العلوم الصحيه بكلية التربية
ا0د /سعاد محمد عبد الفتاح بحر
" مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ االصابات الرياضيه والتأهيل المتفرغ بقسم العلوم الحيويه
ا0د/حسن محمد النواصره
" مناقشا"
والصحيه الرياضيه بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
استاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بقسم الطب الطبيعي
ا.د/محمد حسن االمام
"مناقشا"
والروماتيزم كلية الطب جامعة االسكندريه
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()40

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /سلمى شعبان صالح المقيدة بقسم
العلوم الصحية بعنوان -:

تأثير برنامج رياضى مقترح لتحسين الدورة الدموية الطرفية للسيدات الحوامل

لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ ورئيس قسم العلوم الصحيه
ا0د /آمال شفيق عزب
" مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيويه والصحيه
ا0د/أحمد نصر الدين سيد
" مناقشا"
ورئيس القسم سابقا كلية التربية الرياضية بالهرم
ا.د/طارق عبد الظاهر قرقور استاذ ورئيس قسم امراض النسا والتوليد كلية الطب جامعة
"مشرفا"
اإلسكندرية
استاذ مساعد بقسم امراض النسا والتوليد كلية الطب جامعة
أ.م.د /ياسر سعد الكسار
" مناقشا"
اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/28

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()41

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارسة  /مني الشافعي احمد المقيدة بقسم
العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية بعنوان -:

برنامج استرخائي نفسي للتخفيف من حدة االضرابات النفسية المصاحبة للسيدات
في سن الضهي
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
أ.د/احمد محمد عبدالمعز السنتريسي أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم علم النفس
" مناقشا"
واالجتماع والتقويم الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
أ.د/هناء عبدالوهاب حسن أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية
" مشرفا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية
أ.د/بثينة محمد فاضل
"مناقشا"
واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/28

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()42

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بالدارس  /مرزوق محمد مرزوق المقيد بقسم
الترويح بعنوان -:

تقويم برامج الترويح الرياضي بنادي فحيحيل الرياضي بالكويت
لجنة المناقشة والحكم المقترحة -:
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح الرياضى بكلية التربية
ا.د/محمد محمد الحماحمي
" مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة حلوان
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
ا.د/سامية حسن حسين
" مناقشا"
للبنات جامعة االسكندرية
استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية
ا.د/فاطمة فوزى عبد الرحمن
"مشرفا"
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

تسجيل أبحاث علمية -:
الموضــوع ()43

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس /محمد سيد عبد الرحيم محمد المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

برنامج تعليمي باستخدام استراتيجية ) (K.W.Lوأثره علي التحصيل المعرفي
واألداء المهاري لبعض مهارات كرة اليد للمرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ طرق التدريس بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية

أ.د  /مراد محمد ابراهيم نجله
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.م.د/بدورمحمد عادل البيلي أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/19

القـــــــــرار
الموضــوع ()44

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارسة /شيماء سعد كامل حمدهللا المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تأثير استخدام بعض معينات التعلم علي مستوي األداء المهاري في كرة السلة
للمرحلة الثانوية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.م.د/ابتسام محمدعلي بركات أستاذ مساعد بقسم المنااهج وطارق تادريس التربياة الرياضاية
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلياة
أ.م.د/تامر جمال عرفة
التربية الرياضية جامعة بنها
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/19

القـــــــــرار
الموضــوع ()45

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارسة /نسمة مصطفى محمد رجب المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

معايير مقترحة لدورات التنمية المهنية لمعلمى التربية الرياضية فى ضوء
متطلبات جودة الخدمات اللوجستية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /حسن احمد عطية الشافعى أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بقسم االدارة الرياضية كلية
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
أ.م.د/صديقة محمد شكرى أساتاذ متفارغ بقسام المنااهج وطارق تادريس التربياة الرياضاية كلياة
التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/19

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()46

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس  /بهاء الدين محمود ابو اليزيد المقيد بقسم المناهج وطرق
تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتى فى تحسين بعض نواتج تعلم كرة
السلة لتالميذ المرحلة االعدادية
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وطرق
أ.د  /ابو النجا احمد عز الدين محمد
التدريس كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية
أ.م.د  /ابتسام محمد على بركات
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/19

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()47

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارسة  /رانيا عبد الباقي محمد المقيدة بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات القدرات التوافقيه على تحسين اداء بعض المهارات االساسيه
الهجوميه في كرة اليد المصغره
لجنةاالشراف المقترحة -:
أستاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي بقسم
أ.د  /وفاء محمد عبد المجيد الكتامي
التدريب الرياضى وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه بكلية
أ.م.د /فتحيه على حسن
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة كلية التربية
م.د /هبه محمد سليمان
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()48

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستيرالخاص بالدارس  /وليد فولى محمد محمد المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير تدريبات الساكيو االرضيه والمائية على تحسين المستوى الرقمي لسباحي
الفراشه
لجنةاالشراف المقترحة -:
أ.د  /جليلة حسن محمد أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أ.د /محمد حسن محمد علي استاذ تدريب الرياضات المائية ورئيس قسم تدريب الرياضات
المائية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركه كلية التربية الرياضية
م.د /دعاء السيد الجمل
للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار
الموضــوع ()49

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /عبد المؤمن ابراهيم على المقيد بقسم التدريب الرياضى
وعلوم الحركة بعنوان -:

تأثير استخدام بعض المواقف التكتيكيه الدولية على تطوير االداءات الهجوميه
المركبه لناشئي الكومتيه
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د/هاله يوسف احمد مندور استاذ االختبارات والمقاييس المتفرغ بقسم التدريب الرياضى و
علوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
ا .م.د /محمد ربيع البشيهي استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي ووكيل الكليه لشئون
التعليم والطالب بكلية التربيه الرياضيه جامعة الفيوم
ماادرس بقساام التاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااه بكليااة التربيااة
م.د /رانيااا جااابر توفيااق
الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار
الموضــوع ()50

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارسة  /اميرة امل محمد عبد الرحمن المقيدة بقسم التـــــــرويـــــح
بعنوان -:

برنامج ترويحي عالجي قائم على التكامل الحسي لتحسين النشاط الدماغي
لالطفال ذوي اضطراب التوحد
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ التــــــرويـــــح بقسم التــــــرويـــح بكلية التربية
ا0د /ايمان محمد السيد هدهوده
الرياضية للبنات  -جامعة االسكندرية
استاذ طب االطفال بقسم طب االطفال بكلية الطب جامعة االسكندريه
ا.د/بيومي على غريب
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/18

القـــــــــرار
الموضــوع ()51

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /سجاد مهدي جاسم المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

اثر استخدام التدليك التقليدي وتدريبات الفارتلك لتحسين بعض القدرات الوظيفيه
والبدنيه لالعبي كرة القدم
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضيه
ا0د /عادل عبد الحميد الفاضي
كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
ماادرس بقساام العلااوم الصااحيه كليااة التربيااه الرياضاايه
م.د/نهااال محمااد احمااد علااى الفيااومي
للبنات جامعة االسكندريه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار
الموضــوع ()52

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /جمال ناجي عبد هللا المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

تأثير حمل هوائي على موجات رسم المخ (  )EEGللفص االمامي كمؤشر للحد
من تطور مرض الزهايمر
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /عزة عبد الغني عباد العزياز اساتاذ فسايولوجيا الرياضاه المتفارغ بقسام العلاوم الصاحيه –كلياة
التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
اسااتاذ مساااعد امااراض المااخ واالعصاااب والطااب النفسااي بقساام
ا.م.د/جيااداء فاااروق مكااي
امراض المخ واالعصاب والطب النفسي كلية الطب جامعة االسكندريه
مادرس بقسام العلاوم الصاحيه كلياة التربياة الرياضاية للبناات
م.د /فاطمه عالم حساين علاي
جامعة االسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار
الموضــوع ()53

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمد طالل حسين المقيد بقسم العلوم الصحية بعنوان -:

فعالية التأهيل الحركي واالبر الصينيه على مطاطية العضالت الدواره لمصابي
االلتهاب المزمن لمفصل الكتف
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /ابراهيم خليل ابراهيم استاذ الطب الطبيعى المتفرغ بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم
والتأهيل كلية الطب جامعة االسكندرية
استاذ مساعد بقسم العلوم الصحيه كلية التربية الرياضية للبنات
ا.م.د/نهاد محمد عبد القادر
جامعة االسكندرية
د /طارق على ابراهيم ربيع

خبير الطب الصيني التقليدي

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()54

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
بحث الدكتوراه الخاص بالدارس  /احمد محمود مصطفي محمد المقيد بقسم العلوم الصحية
بعنوان -:

تأثير تمرينات تأهيليه مع استخدام التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتيه
على مفصل الركبه بعد تمزق الرباط الصليبي الخلفي
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /احمد حسن والي

استاذ جراحه العظام بقسم العظام بكلية الطب -جامعة االسكندرية

م.د/دنيا فاروق عاطف
االسكندرية

مدرس بقسم العلوم الصحيه كلية التربية الرياضية للبناات -جامعاة

أسااتاذ بقساام العلااوم الحيويااة والصااحة الرياضااية بكليااة التربيااة
أ.د /محمااد كمااال موسااى
الرياضية بنين جامعة اإلسكندرية
وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار
الموضــوع ()55

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ  2019/3/4بشأن تسجيل
المقيدة بقسم العلوم
بحث الماجستير الخاص بالدارسة  /سارة هللا ابراهيم توفيق محمد
الصحية بعنوان -:

تأثير برنامج مقترح باستخدام بعض الوسائل المساعده على سرعة استعادة
االستشفاء لالعبي كرة السله ذوي المستويات العليا
لجنةاالشراف المقترحة -:
استاذ تدريب كرة السله بقسم تدريب االلعاب الرياضيه ووكيل
ا0د /اسعد على احمد الكيكي
الدراسات العليا والبحوث بكلية التربيه الرياضيه للبنين جامعة االسكندرية
اسااتاذ بقساام العلااوم الحيويااه والصااحه الرياضاايه بكليااة التربيااه
ا.د/محمااد كمااال موسااي
الرياضيه بنين جامعة االسكندريه
م.د /شاايماء الساايد ابااراهيم الجماال
بنات جامعة االسكندريه

ماادرس بقساام العلااوم الصااحيه بكليااة التربيااه الرياضاايه

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2019/2/25

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()56

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )6بتاريخ  2019/1/8بشأن تسجيل
بحث الماجستير الخاص بالدارس  /محمد محمود عبد هللا المقيد بقسم الترويح بعنوان -:

دراسة تقويمية لبرامج تأهيل القادة المتفرغين للعمل بجمعيات الكشافة البحرية
بجمهورية مصر العربية
لجنةاالشراف المقترحة -:
ا0د /سامية حسن حسين
للبنات جامعة االسكندرية
ا.د/نهلااة متااولى الساايد
جامعة اإلسكندرية
أ /هااانى جااابر ربيااع مجلااى
الكشفية

استاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح بكلية التربية الرياضية
اسااتاذ التاارويح بقساام التاارويح بكليااة التربيااة الرياضااية للبنااات
خبياار كشااافة قائااد تاادريب دولااى للباارامج بمختلااف المراحاال

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ 2018/12/24

القـــــــــرار

وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()57

الموضوعات المتنوعة من لجنة الدراسات العليا والبحوث -:
عاارض المااذكرة المقدمااة ماان لجنااة الدراسااات العليااا رقاام ( )8بتاااريخ 2019/3/4بشااأن اعتماااد
تشكيل نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه لكل من -:

القسم
المناااااهج وطاااارق تاااادريس التربيااااة
الرياضية
التدريب الرياضى وعلوم الحركة

االسم
 -1شيماء رمضان أحمد رزق
 -1منتصر بخيت حامد
 -2خالد عبد القادر عبد الوهاب
 -3سارة سعد زغلول عرفان

العلوم الصحية
االدارة الرياضية

القـــــــــرار
الموضــوع ()58

-1
-1
-2
-3
-4

محمود جمال محمد
محمد ابراهيم عبدالفتاح
عادل صبحي عبدالحميد
أميرة سالم عبدالمنعم محمود
محمد عمر كامل

وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
األمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه للدارسين االتي اسماؤهم -:

القسم
المناهج
وطرق تدريس
التربية
الرياضية
التدريب
الرياضى
وعلوم الحركة

اسم الدارس

اللجنة

رشاد عبدالحميد حسين

أ.د/عفاف عثمان عثمان "ممتحن"
أ.م.د/نادية محمد رشاد "مشرف"
أ.د/نهلة متولي السيد

احمد محمد عبد العاطى

"ممتحن"

ا.د /عايدة السيد محمد "مشرفا"
ا.د/عائشة عبد المولى السيد
"ممتحن"
ا.د/دولت عبد الرحمن عبد القادر
"ممتحن"
أ.د /مجدة خضر احمد "مشرفا"
أ.د /نبيلة احمد محمود " ممتحن "

القـــــــــرار
الموضــوع ()59

القـــــــــرار

وافق المجلس
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن الخطوات
واإلجراءات التى تتخذ من بداية تقديم الرسالة وتقرير صالحية الرسالة وإقتراح لجنة الحكم
والمناقشة حتى منح الدرجة العلمية ( ماجستير – دكتوراه ) طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته
المنعقدة فى . 2019/1/22
أحيـــــــط المجلس علما

الموضــوع ()60

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

قسم الترويح  -:ال يوجد

قسم اإلدارة الرياضية -:
 تم ارسال تواصيف المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى عن العام الجامعى. 2019/2018
قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية -:ال يوجد
قسم العلوم الصحيـــــــــة -:ال يوجد
قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -:ال يوجد

القـــــــــرار

أحيــــــــط المجلس علما

ما يستجد من أعمال -:
الموضــوع ()61

عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /محمد أنور عثمان محمد المقيد بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

تصميم برنامج للقدرات التوافقية ومعرفة أثره على بعض مظاهر االنتباه واألداء
الفنى للمهارات األساسية فى رياضة تنس الطاولة
لجنة المناقشة والحكم المقترحة :
أستاذ طرق تدريس الكرة الطائرة المتفرغ بقسم المناهج
أ.د/نسيمة محمود إبراهيم والى
وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية "مشرفا"
أ.د/نبيلة أحمد محمود أستاذ علم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية
"مشرفا"
بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية
أسااتاذ علاام الاانفس الرياضااى بقساام أصااول التربيااة بكليااة التربيااة
أ.د/سااكينة محمااد نصاار
" مناقشا"
الرياضية للبنين جامعة االسكندرية
أ.م.د /أميرة باسم هانى أستاذ مساعد بقسام المنااهج وطارق تادريس التربياة الرياضاية بكلياة
" مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية

القـــــــــرار
الموضــوع ()62

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ .2019/2/19
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
عرض المذكرة المقدمة من لجنة الدراسات العليا رقم ( )8بتاريخ 2019/3/4بشأن تشكيل لجنة
المناقشة والحكم لرسالة الماجستيرالخاصة بالدارس  /أحمد محمد أحمد محمد المقيد بقسم
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بعنوان -:

فاعلية برنامج مقترح لتعليم بعض المهارات األساسية لتنس الطاولة وتأثيره
على نواتج التعلم لطالب جامعة سوهاج
لجنة المناقشة والحكم المقترحة :
أستاذ طرق تدريس المتفرغ بقسم الرياضة المدرسية بكلية
أ.د/زكية إبراهيم محمد كامل
"مناقشا"
التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية

أستاذ طرق تدريس الكارة الطاائرة المتفارغ بقسام المنااهج
أ.د/نسيمة محمود إبراهيم والى
وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية "مشرفا"
أساتاذ ألعااب المضارب بقسام نظرياات وتطبيقاات رياضاات المضارب
أ.د/أيمن أحمد البساطى
" مناقشا"
بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق
أ.م.د /أميرة باسم هانى أستاذ مساعد بقسام المنااهج وطارق تادريس التربياة الرياضاية بكلياة
" مناقشا"
التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية

القـــــــــرار

وذلك بعد موافقة مجلس القسم بتاريخ .2019/2/19
وافق المجلس بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا

الموضــوع ()63

بشأن اعتماد أهداف وحدة القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة اإلسكندرية.

القـــــــــرار
وافق المجلس

الموضــوع ()64
القـــــــــرار

بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمى لوحدة القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية للبنات –
جامعة اإلسكندرية .
وافق المجلس

الموضــوع ()65
القـــــــــرار

بشأن اعتمااد رؤياة ورساالة وحادة القيااس والتقاويم بكلياة التربياة الرياضاية للبناات – جامعاة
اإلسكندرية .
وافق المجلس

الموضــوع ()66
القـــــــــرار
الموضــوع ()67

بشااأن اعتماااد الميثاااق األخالقااى لوحاادة القياااس والتقااويم بكليااة التربيااة الرياضااية للبنااات –
جامعة اإلسكندرية .
وافق المجلس
بشأن اعتماد الالئحة الخاصة بوحدة القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة
اإلسكندرية .

القـــــــــرار
الموضــوع ()68

القـــــــــرار

وافق المجلس
بشااأن اعتماااد تشاايكل فريااق طالبااى لوحاادة القياااس والتقااويم بكليااة التربيااة الرياضااية للبنااات –
جامعة اإلسكندرية .

الموضــوع ()69

القـــــــــرار

وافق المجلس
بشأن اعتماد تشكيل وحدة التخطيط اإلستراتيجى بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة
اإلسكندرية لتكون على النحو التالى -:
 قسم اإلدارة الرياضيةأ.د /مها محمد حسن الصغير
 قسم اإلدارة الرياضيةأ.م.د /ريهام أمين حمزة
 قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضيةأ.م.د /رحاب أحمد حافى
 قسم التــــــرويـــــــــحم.د /شيماء طارق نعيم حسنى
– قسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية
م.د /رشا عبد النعيم محمد عوض
 قسم العلوم الصحيةم.م /هبة فتحى حسن محمد هيكل
– قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة
م.م  /رحاب عبد الرؤوف سعدى
 قسم اإلدارة الرياضيةم.م  /بسمة محمد رفعت
وافق المجلس

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

