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 :الحضـــــــور

عقدت الجلسة رقم  عاشرةال الساعة م  في تمام 15/5/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: وبحضور كالا   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ ( برئاسة 203)

  واعتذر عن الحضور :

 

الجلسة بذكر "بسم   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ افتتح السيد  : االفتتاح
نتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم ا

 الواردة بجدول األعمال.
 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 203 رقم الجلسة

 15/5/2018 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع العاشرة

  مجلس الكليةقاعة  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى              1

 سات العليا والبحوثوكيل الكلية للدرا أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع والبيئة  أ.د/ محمد عنبر بالل 3

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 4

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري أ.د /  5

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب الرؤوف  أ.د / طارق محمد عبد 6

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د / وائل السيد قنديل 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 8

 ة الرياضية رئيس قسم علوم الصح أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  9

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/عصام الدين متولي عبد هللا 10

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  11

 يةأستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائ أ.د/ مني مصطفي محمد علي 12

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / جوزيف ناجى بقطر  14

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أ.د/ ايمان ابراهيم   السيس ي 15

 أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية سعيد عبد الرشيد خاطرأ.د/  16

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم 17

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د / حمدي عبده عبد الواحد عاصم  18

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر راهيمأ.م.د/ اكرم كامل اب 19

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد عباس صفوت  20

 الوظيفة االسم م

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 1

 يس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئ أ.د / أمل صالح سرور  2

 أقدم مدرس  د/ هبة هللا عباس الدين الدياسطي    
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 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

  2018 مايوشهر عن  التنفيذيالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس  1/2
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1
 احيط المجلس علماا .القرار :

م بجريدتي  31/3/2018بخصوص تشكيل لجان فرز واختيار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بإعالن الجامعة بتاريخ  2/2

 االهرام والجمهورية عن حاجة الكلية لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

 الموافقة علي اللجان المشكلة من األقسام العلمية بالكلية . القرار :
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

33//11  
بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة األستاذ الُمساعد  أحمد أمين أحمد الشافعي/  د من السيد الطلب المقدم

 . علي تعيين سيادته بوظيفة أستاذ التدريب الرياضي للموافقة الرياضية 

  القرار : الموافقة . القرار : الموافقة . 

للموافقة  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةاألستاذ الُمساعد  رحاب عادلقدم من د / الطلب الم  22//33

 ( بحث كالتالي: 2على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادتها وعددهم )

 - Effect of a technological program for motor educational on the development of fundamental 
motor skills and some psychological, social variables for the pre-school 

sformation study on learning physical exercises and teaching-Effectiveness of e-  

  القرار : الموافقة . القرار : الموافقة . 

 هج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم المنااألستاذ الُمساعد  عبد هللا عبد الحليمالطلب المقدم من د /   33//33
 ( بحث كالتالي: 1للموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته وعددهم )

- An instructional strategy using the Internet and its effect on implementation of teaching skills 
for practical education students 

 قرار : الموافقة . ال
لكنترول الفرقة االولي بالكلية  أميرة طهالخطاب الوارد من كلية التربية للطفولة المبكرة والذي يطلب الموافقة على إنتداب د/  3/4

 )مرفق صورة (. 16/5/2018برنامج اعداد معلمات التربية الخاصة للطفولة المبكرة وذلك اعتبارا من يوم األربعاء الموافق 

  مع عدم التعارض مع أعمال االمتحانات بالكلية .القرار : الموافقة 
رئيسا لكنترول الفرقة االولي  مجدي فهيمالخطاب الوارد من كلية التربية للطفولة المبكرة والذي يطلب الموافقة على إنتداب د/  3/5

 . 16/5/2018را من يوم األربعاء الموافق بالكلية برنامج اعداد معلمات التربية الخاصة للطفولة المبكرة وذلك اعتبا
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 )مرفق صورة (

  مع عدم التعارض مع أعمال االمتحانات بالكلية .القرار : الموافقة 
المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  نسرين عبد المعبودالطلب المقدم من الباحثة/  3/6

 13/5/2018وحتي  27/3/2018دورات تدريبية في الكومبيوتر جرافيكس في الفترة من الرياضية بالموافقة علي حضور 

 كتكليف من هيئة االشراف علي رسالة الدكتوراه الخاصة بها. 1/8/2018وحتي  15/5/2018والفترة من 

 القرار : الموافقة .
جع الخارجي بالجودة بدورات تنمية قدرات أعضاء الطلب المقدم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بشأن معادلة دورات المرا 3/7

 هيئة التدريس اسوة بالجامعات األخري واتفاقها في عدد الساعات والمسمى والمحتوي العلمي.  

 القرار : الموافقة .
3/8 

 

نازالت استاذ السباحة المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الم حاتم حسني محمد يوسفالطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 

 17/18والرياضات المائية وذلك بخصوص الموافقة علي حضور المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة بسنغافورة في الفترة من 

م حيث انه مشارك ببحث علمي عن مضاعفات تناول الهرمونات الستيرويدية علي وظائف الكبد, ومرفق لسيادتكم 2018يوليو 

لرسوم المقررة للمشاركة وذلك علي نفقته الخاصة وعلي اال تتحمل الجامعة أي خطاب قبول الجهة المنظمة للبحث وكذلك ا

  نفقات.

 عدم الموافقة حيث ان سيادته ليس علي رأس العمل .القرار : 
االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية والعاب  خالد رمضان شاهينالطلب المقدم من السيد الدكتور/  3/9

 م  2018/2019بشأن طلب تجديد اجازة لتعاقده للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي القادم  المضرب

 القرار : الموافقة .
 شئون التعليم والطالب رابعا: 

ت الفصل الدراسى الثانى بالفرقة الثانيه وذلك لقبول العذر عن دخول امتحانا شروق اسامه الجزيرالطلب المقدم من الطالبه/  4/1

 وذلك لظروف مرض والدتها  2017/2018للعام الجامعى 

 القرار : الموافقة .
بالفرقة الثالثه وذلك لقبول العذر عن دخول امتحان مادة بيولوجيا  محمد عبد الرحيم الفودرىالطلب المقدم من الطالب /  4/2

 .  2/5/2018كنه من الحضور ذلك اليوم نظراً لمرض والدته و عدم تم الرياضة )مادة تحميل (

 الموافقة  . :القرار
بالفرقه الثالثه و الذى يعانى من كسر اسفل الرسخ  مؤمن السيد محمد غرابللطالب/  الطبيةالتقرير الطبى الوارد من االدارة  4/3

 .كما ورد بالتقرير 7/4/2018االيسر وتم عمل عملية تثبيت و يحتاج للراحه لمدة شهر من 

 القرار :  الموافقة.
الثانية و الذى يعانى من حمى التيفود و يحتاج  بالفرقة احمد مجدى الغلبانللطالب/  الطبيةالتقرير الطبى الوارد من االدارة  4/4

 كما ورد بالتقرير. 1/3/2018للراحه لمدة ثالثة اسابيع  من 

 القرار :  الموافقة.
بالفرقه الثانية و التى تعانى من كسر تحت الركبة و   ليلى عماد  احمد خليلرة الطبيه للطالبه/ التقرير الطبى الوارد من االدا 4/5

 كما ورد بالتقرير. 24/4/2018يحتاج للراحه لمدة ثالثة اسابيع  من 
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 القرار :  الموافقة .
االولى  حيث ان الطالب يعانى من تمزق  بالفرقة  احمد سعد عوض البردانللطالب/  الطبية اإلدارةالتقرير الطبى الوارد من  4/6

 كما ورد بالتقرير .. 20/2/2018لمدة شهر من  بالراحةو يوصى  الركبةبأربطة الكاحل االيمن و تم عمل جبس تحت 

 القرار :  الموافقة .
يعانى من قطع بالرباط  الطالبة حيث ان  الثالثة بالفرقة  الشيماء طلعت يوسف /للطالبة الطبية اإلدارةالتقرير الطبى الوارد من  4/7

 كما ورد بالتقرير .. 12/3/2018لمدة شهر من  بالراحةالصليبى و يوصى 

 . القرار :  الموافقة
الثانية  حيث ان الطالب يعانى من  بالفرقة  هشام رمضان السيد عويضهللطالب/  الطبية اإلدارةالوارد من  الطبيالتقرير  4/8

 كما ورد بالتقرير . 5/2/2018لمدة شهرين ونصف من  بالراحةو يوصى  الطرفية باألعصابالتهابات حاده 

 . القرار :  الموافقة
يعانى من وجود  الطالبةحيث ان   الرابعة بالفرقة   رانيا عبد القادر الشقيرى /للطالبة الطبية اإلدارةالوارد من  الطبيالتقرير  4/9

 كما ورد بالتقرير .. 17/4/2018لمدة ثالثة اسابيع من  بالراحةو يوصى  ةباألربطشرخ بمفصل الرسغ االيمن مع تمزق 

 القرار :  الموافقة .
الطالب بالكلية بخصوص رفع الغياب عن بعض الطالب المشاركين فى المهرجان الكشفى و  رعايةمن قسم  المقدمة المذكرة 4/10

و  18/4/2018وحتى  11/4/2018من  الفترةو ذلك خالل  الجامعةبكليات  الجوالةالخامس لطلبه و طالبات  اإلرشادي

 اعتبارهم فى مهمه رسميه .

 القرار :  الموافقة .
من  الجامعةالطالب بالكلية بخصوص رفع الغياب عن بعض الطالب المشاركين فى مسيرة عيد  رعايةمن قسم  المقدمة المذكرة 4/11

 . 4/2018 /16/ 15/ 14/  11/  10يام و ذلك ا  الجامعةكلية التربية الرياضية الى مقر 

 القرار :  الموافقة .
والذى يعانى من  لإلعادة باقيبالفرقة االولى  عمرو مجدى القرشللطالب/  الطبية اإلدارةالوارد من  الطبيالتقرير  4/12

 . تابةالكثانى اكسيد الكربون و يوصى بعمل لجنه خاصه للطالب و ذلك لعدم قدرته على  أحاديتسمم غاز 

 القرار :  الموافقة .
والذى يطالب فيه بقبول العذر عن دخول امتحانات  فاطمه ممدوح على عامر/  الطالبةالمقدم من والد  الطبيالتقرير  4/13

حيث انها اجريت لها عملية والده قيصريه و لن  الرابعةبالفرقة  2017/2018 الجامعيالثانى للعام  الدراسيالفصل 

 الطبي .ضور و ومرفق طيه صوره من شهادة ميالد المولود والتقرير تتمكن من الح

 القرار :  الموافقة .
بدال من  رشا الحريرىو د/  منى كمالبخصوص تعديل تشكيل كنترول الفرقة االولى  ليتم اضافه كال من د / 4/14

عيد بدال  سيد كماللتتم اضافة م.د/  لثةالثا الفرقةو تعديل تشكيل كنترول  ياسر قطبو ا.م.د/  سامه عز الرجالأ.م.د/ا

 .ي محمود تركوكذلك اضافة د/  مروى صقرمن د/ 

 القرار :  الموافقة .
 خامساً: العالقات الثقافية  

فتح باب التقدم لمبادرة التعليم العالي)  بشأنالخطاب الوارد الي العالقات الثقافية من اإلدارة  المركزية للعالقات الثقافية  5/1

 3منحه مقسمين كاآلتي  13ويمكن التقدم للبرنامج بحد أقصى   2019 /2018اإلعالن الثاني ( لمنح المهنيين للعام الدراسي 
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منح مهمات علميه لما بعد الدكتوراه  5 –منح للماجستير بالواليات المتحدة األمريكية  والجامعة األمريكية بالقاهرة معا 

منح تدريب لمده فصل دراسي )بالواليات المتحدة األمريكية  (علما بأن يوم األحد  5  -بالواليات  المتحدة األمريكية 

 أخر موعد.       24/6/2018

. القرار :   أحيط المجلس علما ا
اء مقابلة رئيس جامعه ليبيريا وبعض أعض بشأن الخطاب الوارد الي العالقات الثقافية من اإلدارة  المركزية للعالقات الثقافية   5/2

التدريس  باألقسام المختلفة  "ابداء رئيس جامعه ليبيريا رغبته في التعاون فى الجامعات المصرية والتعرف على أوجه التعاون 

الممكنة " برجاء التفضل بالدخول على موقع جامعة ليبيريا على األنترنت وإيفادنا بمذكره تفاهم بين   جامعتنا  والجامعة 

 ات االهتمام المشترك .الليبيريه  فى المجاالت ذ

  أحيط المجلس علماً .القرار : 
التعااااون ماااع معهاااد جناااوب أفريقياااا  بشأأأأن ا لخطااااب الاااوارد الاااي العالقاااات الثقافياااة مااان اإلدارة  العاماااة للعالقاااات الثقافياااة 5/3

لجامعااااات ( والااااذى يعااااد ثاااااني أهاااام مركااااز بحثااااى فااااى جنااااوب أفريقيااااا  بالتعاااااون مااااع ج.م.ع واSAIIAللشاااائون الدوليااااة ) 

الخاصاااة األمريكياااة والبريطانياااة وفاااتح قناااوات للتواصااال حياااث أن السااافارة فاااى بريتورياااا توصاااى الجامعاااات الراغباااة فاااي 

التعااااون ماااع المعهاااد المشاااار إلياااه توجياااه البااااحثين لالطاااالع علاااى موقاااع المعهاااد والتواصااال معاااه مباشااارة بغااارض نشااار 

 االبحاث .

  أحيط المجلس علماً .القرار : 
مقابلة السيد سفيرنا فى نواكشوط   بشأناب الوارد الي العالقات الثقافية من اإلدارة  العامة للعالقات الثقافية والمؤتمرات  الخط 5/4

والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى موريتانيا  الذى أكد على  تفعيل البرنامج التنفيذي الذى تم توقيعه خالل زيارته 

ة  تفعيل تبادل األساتذة والباحثين بين البلدين .وبناءا على التعليمات الواردة إلينا من المجلس األعلى بأن للقاهرة وخاصة أهمي

التعاون مع أي جهة ان تشمل عمل مذكرة تفاهم مبدئية من الكلية بسبل التعاون والشروط ) نموذج اتفاقية  ( مع تحديد المجاالت 

 حتى يتسنى لنا مخاطبة المجلس االعلى للجامعات . التي سوف يتم التعاون من خاللها وذلك 

  القرار : أحيط المجلس علماً .
الخطاب الوارد الي العالقات الثقافية من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية والمؤتمرات  بشأن برنامج تعاون بين حكومة  5/5

. سرعه  2017/2020نوب  السودان لألعوام ج.م.ع  ووزارة التعليم العالي والعلوم  والتكنولوجيا بجمهورية ج

 موافاتهم بالرأي فى بنود المشروع وموافاتهم بما يستجد من مقترحات حتى يتسنى تضمينها  فى مشروع البرنامج.  

  القرار : أحيط المجلس علماً .
لحضور مؤتمر " تحديات بشأن الدعوة المقدمة لسيادته  وائل قنديلبخصوص الطلب المقدم من األستاذ الدكتور /  5/6

 الرياضة العربية بين المواطنة واإلرهاب )واقع وحلول ( .

 5/5/2018القرار : تم  عقد الندوة بتاريخ 

بشأن عقد ندوه  لحضوره المؤتمر العلمى الدولى  لجامعة  الجلفة  وائل قنديلالطلب المقدم من األستاذ الدكتور /  5/7

 م 30/4/2018ى حت26/4بالجزائر خالل الفترة من 

 5/5/2018القرار : تم  عقد الندوة بتاريخ 
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

 2016المقيد بدورة اكتوبر  محمود النادى محمد عبد الصمدتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس/   6/1

على األداء المهارى والتحصيل  اإللكترونيةراتيجية خرائط المفاهيم است استخدامتأثير والمسجل بقسم العاب القوى بعنوان " 
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 "  االبتدائيةألعاب القوى للمرحلة  المعرفى لبعض مسابقات مقرر

 -على أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة اآلتي أسمائهم بعد :

 قات العاب القوى بالكلية .د/ محمد عنبر محمد بالل .         أستاذ العاب القوى بقسم نظريات وتطبي .أ
 أ.م.د/ رحاب عادل عراقى جبل      أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  .ب

 أحمد حمدى عبد الخالق شرشر .      مدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بالكلية . /.  د  ج   

  الموافقة.القرار : 
والمسجلة بقسم 2016المقيدة بدورة اكتوبر  أمانى مختار زكى رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارسة/ وعموض تسجيل 6/2

تأثير استخدام االلعاب التمهيدية على اداء بعض المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان " 

 "القابلين للتعلم(المهارات الحركية لذوي االحتياجات الخاصة ذهنيا )

 -أسمائهم بعد : اآلتيعلى أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة  

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب  استاذ مساعد بقسم   ندا محفوظ كابوه         أ.م.د/ 

  بالكلية  تدريب وعلوم الحركة الرياضيةأستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والأحمد طلحة حسام الدين     /دم.أ.

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس السيد فتح هللا تنيتين            /م.د

  . الموافقة : القرار
بدورة اكتوبر  المقيد أسامة السيد محمد عبد الرزاقرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس/   موضوع تسجيل 6/3

 " بناء بروفيل مدرب رياضة المالكمةالمنازالت والرياضات المائية بعنوان " نظريات وتطبيقات بقسم والمسجل 2014

 -أسمائهم بعد : اآلتيعلى أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة 

 بيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر         أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتط

 أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد     أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية 

  التربية الرياضية بالكلية أصولد/ حنان عبد الواحد موسى             مدرس بقسم بقسم 

 . الموافقة القرار:

 2016المقيد بدورة اكتوبر  محمود صبحى رجب سليم /الماجستير فى التربية الرياضية للدارس  رسالة موضوع تسجيل 6/4

والمسجل بقسم علوم الصحة الرياضية  بعنوان " برنامج وقائى للعضله الضامه وتأثيره على الحد من إصابتها لناشئى 

 -:  إلشراف مشكلة من السادة األستاذة أألتى أسمائهم بعدعلى أن تكون لجنة االكوميتيه فى رياضه الكاراتيه " 

 الوظــــــيفة االســــــم م

 ستاذ فسيولوجيا الرياضه ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيهأ أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم 1

 ساعد بقسم المنازالت و الرياضات المائيه ستاذ أ جعفر و محمد أ.م.د/ عمر 2

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيه أحمد ح السيدد/ السيد صال 3
  

 . الموافقة  القرار :
 2016المقيدة بدورة اكتوبر  هاله عبدالسالم حمزه هيكلتسجيل موضوع رسالة الدكتوراة فى  التربية الرياضية للدارسة/  6/5

عض االنحرافات القواميه والمتغيرات المدرس المساعد علوم الصحة الرياضية بعنوان " تأثير برنامج تدريبى مقترح على ب

 " االبتدائية المرحلة( لدى تالميذ    VDRوتعبير جين )  والبدنية الفسيولوجية
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  -على أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد :

 الوظــــــيفة اإلســــــم م

 عة الزقازيق ا ليه طب أستاذ وظائف األعضاء المتفرغ بك أ.د/ حسين احمد  حشمت 1

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د / حمدي عبده عبدالواحد عاصم 2
  مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيه د/ ليزا محمود الحوفى 3

 . الموافقة  : القرار

المقيد بدورة  السيد جابر علي السيد خلف هللاضية للباحث / تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة الماجستير فى التربية الريا 6/6

استراتيجية مقترحة إلدارة األزمات في اإلدارات التعليمية )  -والمسجل بقسم اصول التربية الرياضية  بعنوان : 2015اكتوبر 

 . بمحافظة البحيرة

 -بعد : على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم  

 أ.د / محمد صبحي حسانين   : أستاذ القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ونائب وزير   1
 التعليم العالي باالتحاد المصري للجامعات ورئيس لجنة قطاع التربية                                
 م العالي                                                                           الرياضية بوزارة التعلي                               

 ً  مناقشا

أ.د/ فتحي محمد ندا       : نقيب الرياضيين وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب أستاذ بكلية التربية  2
 الرياضية  بجامعة طنطا

 ً  مناقشا

4 
 

 اإلدارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية األسبق   أ.د / محمد عبدالعظيم شميس  : أستاذ
 بالكلية                                                          

 ً  مشرفا

 
 . الموافقة  : القرار

دالمجيد غراب المقيد بدورة أحمد حلمي عب /للباحث تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية    6/7

) مشروع مقترح لتطوير النشاط الترويحي  -والمدرس المساعد بقسم اصول التربية الرياضية  بعنوان :  2014اكتوبر 

 بالجامعات المصرية  ( .

  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد :

 : أستاذ الترويح الرياضي المتفرغ  بقسم أصول التربية              أ.د / حمدي محمد السيسي      1
 الرياضية والترويح" بالكلية                                                        

 مشرفا

 أ.د/ بالل عبدالعزيز سيد أحمد بدوي  : أستاذ الترويح الرياضي بقسم الترويح الرياضي كلية           2
 التربية الرياضية بالهرم                                                       

 مناقشاً 

 أ. د/ لبيب عبد العزيز لبيب متولي   :أستاذ إدارة التنس المتفرغ  بقسم أصول التربية   3
 الرياضية والترويح"بالكلية                                                    

 مشرفا 

 مناقشا  أ.د / وائل السيد قنديل             :أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية  4
  

 . الموافقة  القرار :
المقيد بدورة اكتوبر  أحمد محمود نبيل محرمتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /     6/8

تاثير برنامج تدريبي لتطوير بعض المهارات الخاصة لدي ناشئات  "سجل بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان م والم2015
 كرة القدم .

 تحت إشراف :

 أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب محمود الحوفي د/. أ

 يات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربد/ مؤمن السيد حسانين           مدرس بقسم نظر
 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية                                                    

 -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد :
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 حسن  الحوفي أ.د/ محمود -1
 

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أستاذ كرة القدم بقسم 
 مشرفا"“جامعة مدينة السادات  -بكلية التربية الرياضية 

 هشام محمد حمدون د/. أ -2
جامعة االسكندرية  –أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب األلعاب الرياضية 

 "مناقشا"

 أ.م.د/ محمد محمود  عبدالمنعم -3
 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربأستاذ مساعد بقسم 

   مناقشا "“جامعة مدينة السادات  -بكلية التربية الرياضية 
 . القرار :  الموافقة

6/9 
المقيدة بدورة اكتوبر  وفاء محمد عبد العزيز / تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

تأثير استخدام الوسائط المتعددة مسجلة بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان" وال 2012

علي مستوي األداء المهارى في الجزء الرئيسي بدرس التربية الرياضية لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعليم 

 "األساسي

  -دة األساتذة األتى أسمائهم بعد :على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السا

 المسمى الوظيفي االسم م

والتدريب وعلوم الحركة  تدريسبقسم المناهج وطرق أستاذ طرق التدريس  مجدي محمود فهيم أ.د/  1
 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات )مناقشا( الرياضية

الرياضية بكلية التربية  ةتدريس التربيبقسم المناهج وطرق  أستاذ طرق التدريس جيهان حامد السيد اسماعيل أ.د/ 2
 الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان )مناقشا(

بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب مساعد أستاذ  أميرة محمود طة /أ.م.د 3
 السادات )مشرفا(كلية التربية الرياضية جامعه مدينة  وعلوم الحركة الرياضية

 

 . الموافقة  القرار :
  -النظر فى الطلب املقدم من قسم علوم الصحة الرياضية بشأن األتى : 6/10

المسجلة بدرجة الماجستيرفى التربية الرياضية بقسم علوم الصحة الرياضية  بعنوان "   إيمان جالل قطب/  إعادة قيد الطالبة -1

"  حيث تم إلغاء قيد الطالبة بتاريخ  مقترح على تحسين الكفائة الوظيفية والبدنية للسيدات كبار السن تأثير إستخدام برنامج تأهيلى مائى

  2/1/2013وموافقة أ.د/ ناب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتاريخ  20/11/2012مجلس الكلية 
  -لجنة اإلشراف املمثلة من :

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية أ.د/ حسين محمد صادق داود أستاذ متفرغ ب
  تعديل فى لجنة اإلشراف للطالبة لتصبح على النحو التالى :  -2

 أ. حسين محمد صادق داود                   أستاذ االصابات المتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 
 رياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية ب. أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم      أستاذ فسيولوجيا ال

 الموافقة  القرار :
 بشأن تسجيل األبحاث : 6/11

كلية ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية االستاذ المساعد  الدكتور/ محمد عباس صفوت االستاذالطلب المقدم من 

 الموافقة علي تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي وهي علي النحو التالي: بخصوص جامعة مدينة الساداتـ التربية الرياضية 

 مكان النشر عنوان البحث م
 النشر تاريخ نوعـــه
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1 

The effect of different kinds of 

training (weightlifting, Plyometric, 

and ballistic) on developing the 

muscle ability and the skill 

performance l vel of players (Foil, 

Sabre, Epee) 

assiut journal o  sport 

science and arts 
 2013 جماعي

2 

تأثير اسلوب التعلم التبادلي الثالثي على تعلم 

بعض مهارات المبارزة بسالح الشيش لدى 

 طالب الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية

مجلة كلية التربية الرياضية 

 الزقازيقللبنات ـ جامعة 
 2014 زوجي

3 

تأثير تنمية التوقع الحركي على بعض 

المتغيرات البدنية والمهارية ومستوى األداء 

 لالعبي سالح السيف

مجلة جامعة مدينة السادات 

 للتربية البدنية والرياضة
 2016 فردي

4 

تأثيـر تطوير بعض المتغيـرات البدنيـة 

سة والمهاريـة الخططية علي اكتساب أحقية اللم

 المزدوجة لالعبي ســالح السيف

قبول نشر مجلة جامعة مدينة 

السادات للتربية البدنية 

 والرياضة

 2017 فردي

5 
التنبؤ بالقدرة الهوائية والالهوائية لالعبي سالح 

 .السيف بداللة بعض المتغيرات البدنية 

قبول نشر مجلة جامعة مدينة 

السادات للتربية البدنية 

 والرياضة

 2017 فردي

6 

Effect of S.A.Q training on certain 

physical variables and performance 

level for sabre fencers   

Ovidius University 

Annals, Series Physical 

Education and Sport 

/Science, movement 

and health vol. Xv Iii, 

issue 1, 2018 romania 

 2018 فردي

 
 الموافقة .  القرار :

المقيد بدرجة الماجستير الفرقة الثانية )الئحة قديمة ( عن دخول امتحان  أحمد محمد عطا مهنىالنظر فى االعتذار المقدم من الطالب /  6/12

 . وذلك لظروف خاصة بالطالب 2018دور مايو 

 الموافقة .  لقرار :ا
 مع والبيئة سابعاً : لجنة شئون خدمة المجت

م من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  2018/  5/  6( بتاريخ  148المكاتبة الواردة رقم )  7/1

وتنمية البيئة للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية بخصوص إبداء الرأى حول عرض شركة جلوب أون جروب المملوكة للسيد 

السيد أحمد صرصار لرغبته فى التعاون مع جامعة مدينة السادات ومن خالل كلية التربية الرياضية بخصوص  األستاذ / محمد

تدشين مبادرة إلدارة فعالية لنوع جديد ومبتكر من رياضة نوعية مبتكرة مسجلة وكامل الحقوق محفوظة لسيادته بمسمى 

Harwell racing جمهور من خارج الجامعة للمشاركة فيها بموجب إشتراك بمشاركة طالب الجامعة والكلية مع دعوة ال

 رمزى يتم تحصيله على أن يتم تخصيص الحصيلة المالية ألى جهة أو شرائح مجتمعية تابعة للجامعة أو المدينة أو الدولة .   

 أحيط المجلس علما  القرار :

http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf
http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf
http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf
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مة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة مركز الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خد 7/2

الخدمة العامة إلى السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المركز بشأن إجراء تعديل بمجلس إدارة مركز 

ولمدة عامين  2016 / 11/  2( بتاريخ  2253الخدمة العامة الصادر بقرار من السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رقم ) 

وذلك بسبب بلوغ  السن القانونية للمعاش للسيد األستاذ الدكتور / لبيب عبد العزيز لبيب وكيل الكلية نائب رئيس مجلس اإلدارة 

وتعين السيد األستاذ الدكتور / محمد عنبر محمد بالل وكيال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلفاً لسيادته ,  وكذلك تعين 

سيد األستاذ الدكتور /أحمد إبراهيم عزب مدير مركز الخدمة العامة وكيال لشئون الدراسات العليا والبحوث , وذلك حتى ال

 يتسنى لمجلس إدارة مركز الخدمة العامة متابعة مهامه وحسن سير العمل وانتظامه .

 أحيط المجلس علما  القرار :
لتربوى ( بالالئحة الداخلية للكلية , حيث تنص على " الزاماً على جميع طالب الفرقة ( ) المعسكر ا 17إقتراح تعديل المادة )  7/3

األولى حضور معسكر تربوى لمدة ال تقل عن أسبوعين وذلك لتنمية وخدمة المجتمع فى مجاالت التربية الرياضية , ويعتبر 

اح فى الفرقة الدراسية األولى , وال ينتقل الطالب / حضور الطالب للمعسكر والتزامهم بالبرنامج التنظيمى للمعسكر اساساً للنج

الطالبة إلى الفرقة الثانية إال إذا كانت نتيجة الطالب / الطالبة ) الئق ( فى نهاية المعسكر , وعلى أن يتم تحديد ميعاد المعسكر 

 يئة بالكلية " .طبقاً لما يراه مجلس الكلية وبموافقة مجلس الجامعة ولجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية الب

ً على جميع الطالب حضور معسكر تربوى لمدة ال تقل عن أسبوع وذلك لتنمية وخدمة  التعديل المقترح ينص على " الزاما

المجتمع فى مجاالت التربية الرياضية , ويعتبر حضور الطالب للمعسكر والتزامهم بالبرنامج التنظيمى للمعسكر والحصول 

ية المعسكر شرطاً للحصول على شهادة بكالوريوس فى التربية الرياضية , على أن يتم تحديد ميعاد على نتيجة ) الئق ( فى نها

 مجلس الكلية وبموافقة مجلس الجامعة " المعسكر طبقاً لما تراه لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وموافقة

 . أحيط المجلس علما  القرار :
 ديل الالئحة الداخلية لمركز الخدمة العامة بالكلية .. يقترح تشكيلها من السادة األساتذة إعادة تشكيل لجنة لتع 7/4

 تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية بالتشكيل .  القرار :
 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

 وراة ( بقسمى إصول التربيةالدكت –النظر فى التعديل فى لجنة اإلشراف للطالب الوافدين والمسجلين بدرجتى ) الماجستير  8/1

 الرياضية وقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية وذلك على النحو التالى :  

 دكتوراة ( أوالً الماجستير  –قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب ) ماجستير   •

 تأثير تدريب المنحدرات علي تطوير المسجل بدرجة الماجستير  بعنوان "   حسين بدر منصور حسن احمد الشطي -1
 م 12/9/2017جامعة العريش في  –بعض انواع السرعة لالعبي كرة القدم " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  

 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  حمود حسن الحوفيا.د/ م 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 -متتدرس بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات االلعتتاب الجماعيتتة و العتتاب المضتترب  د/ محمد عبد المهدي البكري 3
 العريش جامعة –كلية التربية الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / محمد عبد المهدي البكري 
 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، ، لتتكون لجنة –كلية التربية الرياضية  -الجماعية و العاب المضرب 

 -االشراف بعد التعديل من السادة : 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 –استات بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركتة الرياضتية  ا.د/ مجدي محمود فهيم 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 
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قتتات الرياضتتات الجماعيتتة استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبي ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

استتتات مستتاعد بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة  ا.م.د/ احمد طلحة حسين 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

 درجة الماجستير بعنوان " تأثير التدريب المائي والبليومترك في تطوير المسجل ب حسين علي احمد عوض العلي -2
 جامعة  –بعض القدرات الحركية لالعبي التايكوندو بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017العريش في 

 -اف من السادة :وتتكون لجنة االشر

 الوظيفة والجامعة االسم م
استتتات الستتباحة ووكيتتل كليتتة التربيتتة الرياضتتية للدراستتات العليتتا والبحتتو   ا.د/ طارق محمد ندا 1

 جامعة الزقازيق –سابقا 
كلية التربيتة  -مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت وااللعاب الفردية  د/ محمود عامر المتولي  2

 جامعة العريش –الرياضية 
 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنــــازالت  - محمود عامر المتوليوقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ 

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حتف السيد الدكتور  –كلية التربية الرياضية  -وااللعاب الفردية 
 جامعـــــة الزقازيق ،  –استات السباحة ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحو  سابقا  - طارق محمد نداا.د/ 

 -لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة :
 الوظيفة والجامعة االسم م

وم الحركتة الرياضتية استات  ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعل ا.د/ خالد عبد الحميد حسانين شافع  1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

كليتة  –استات ورئيس  قسم نظريتات وتطبيقتات المنتازالت و الرياضتات المائيتة   ا.د/ احمد سعيد خضر 2
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

 –وتطبيقتات المنتازالت و الرياضتات المائيتة  استات السباحة بقسم قستم نظريتات  ا.د/ احمد محمود عبد الحكيم 3
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

 المسجل بدرجة  الماجستير  بعنوان " تأثير برنامج للتدريبات الباليستية علي فاعلية اداء  حمد فيصل فرج صالح فرج -3
 جامعة العريش –جلس كلية التربية الرياضية بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة اليد بدولة الكويت  "  بقرار م 

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017في  

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

يتتة ورياضتتات استتتات كتترة اليتتد ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماع ا.د/ طارق محمد علي النصيري 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –المضرب 

كليتة التربيتة  -مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية والعاب المضرب  د/ احمد محمد نور الدين 2

 جامعة العريش –الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ احمد محمد نور الدين 

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة  ، لتتكون لجنة االشراف بعد  –كلية التربية الرياضية  -والعاب المضرب 

 -التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

نظريتتتات وتطبيقتتات الرياضتتتات الجماعيتتتة  استتتات كتتترة اليتتتد ورئتتيس قستتتم ا.د/ طارق محمد علي النصيري 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب 

استتتات مستتاعد  بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة  ا.م .د/ محمد محمد زكي 2
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 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

استتتات مستتاعد  بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة  همود طا.م.د / اميرة مح 3

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " بعض المتغيرات البدنية والمهارية  حمود عبدهللا علي صالح الغريب - 4
 حة في كرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية لالعبي كرة الصاالت والمالعب المفتو

 م25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017جامعة العريش في  –
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

طبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضترب  استات بقسم نظريات وت ا.د/ محمد طلعت ابو المعاطي 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

كليتة التربيتة الرياضتية  -مدرس بقسم التدريب الرياضتي وعلتوم الحركتة  د/ علي عبد العزيز علي 2

 جامعة العريش –

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -لي وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ علي عبد العزيز ع

 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة : –كلية التربية الرياضية  -

 الوظيفة والجامعة االسم م

عية ورياضات المضترب  استات بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجما ا.د/ محمد طلعت ابو المعاطي 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

استات م متفرغ بقسم المنتاهج وطترق التتدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة  أ.م د/ محمد محمد زكى محمود  2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

الرياضتتتتات الجماعيتتتتة ورياضتتتتات  متتتتدرس بقستتتتم نظريتتتتات وتطبيقتتتتات د/ محمود تركي 3

 المضرب

 المسجل بدرجة الماجستير  بعنوان " برنامج تدريبي مقترح لتطوير عبد العزيز محمد عباس عبد هللا الرئيس -5
  –سرعة اداء بعض المهارات في كرة القدم للناشئين بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  

 م25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في  م12/9/2017جامعة العريش في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 –كليتة التربيتة الرياضتية  -استات ورئيس قسم تتدريب االلعتاب الجماعيتة  ا.د/ ماجد مصطفي اسماعيل 1

 جامعة حلوان

كليتة التربيتة الرياضتية  -تدريب الرياضتي وعلتوم الحركتة مدرس بقسم ال د/ محمد حسن سالمة الغول 3

 جامعة العريش –

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / محمد حسن سالمة الغول 

 تف السيد ا.د/ ماجد مصطفي اسماعيلجامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا ح –كلية التربية الرياضية  -

 جامعة حلوان لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من –كلية التربية الرياضية  -، استات ورئيس قسم تدريب االلعاب الجماعية  

 السادة: 

 الوظيفة والجامعة االسم م

وم الحركتة الرياضتية استات  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعل ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –
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استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 بدرجة الماجستير بعنوان " تأثير برنامج ترويحي علي بعض المسجل    عبدهللا محمود جاسم عبدهللا محمد - 6
 م 12/9/2017جامعة العريش في  –المهاراتفي كرة اليد للناشئين  "  بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الجامعةالوظيفة و االسم م

 جامعة العريش -استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  عز الدين حسيني جادا.د /  1
استتتات كتترة اليتتد ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ طارق محمد علي النصيري 2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب 
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية  اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني /د 3

 كلية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 
 -درس من خارج الجامعة  ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة :جامعة العريش ، لكونة م –التربية الرياضية 

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتات كتترة اليتتد ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ طارق محمد علي النصيري 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب 

استات مستاعد  بقستم المنتاهج وطترق التتدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة  رة محمود طها.م.د/ امي 2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

 الماجستير  بعنوان " قياس التفكير الخططي لمدربي الدرجة  المسجل بدرجة  علي احمد حسن علي الشواف -7
 م 12/9/2017جامعة العريش في  –ت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية االولي في كرة القدم بدولة الكوي

 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة الزقازيق –ية كلية التربية الرياض  -استات الميكانيكا الحيوية  ا.د/ محمد عبد الحميد حسن 1
كلية التربيتة –استات القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 
كليتة التربيتة الرياضتية  -مدرس بقسم التدريب الرياضتي وعلتوم الحركتة  د/ تامر فاروق السيد البيطار 3

 عريشجامعة ال –
  –مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور تامر فاروق السيد البيطار 

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حتف السيد الدكتور / ا.د/ محمد عبد الحميد حسن  –كلية التربية الرياضية 
 جامعة الزقازيق ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة: –كلية التربية الرياضية   -نيكا الحيوية استات الميكا -

 الوظيفة والجامعة االسم م

كليتتة التربيتتة  –استتتات القيتتاس والتقتتويم ورئتتيس قستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 1
 تجامعة مدينة السادا –الرياضية 

استتتتات تتتتدريب كتتترة القتتتدم بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات الرياضتتتات الجماعيتتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

استتتتات مستتتاعد  بقستتتم المنتتتاهج وطتتترق التتتتدريس والتتتتدريب وعلتتتوم الحركتتتة  ا.م.د/ احمد طلحة حسام 3
 جامعة مدينة السادات –ية الرياضية كلية الترب –الرياضية 

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " اثر تمرينات التحمل الالكتيكي علي بعض  علي سعد فرحان الرزاقعلي عبد  -8
 جامعة العريش في  –م حرة " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 100المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لسباحي  

 م .25/9/2017ة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في م ، ولجن12/9/2017
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 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية   -استات بيولوجيا الرياضة) المتفرغ(  ا.د/ نادر محمد محمد شلبي 1

كليتة التربيتة –ورئيس قسم علتوم الصتحة الرياضتية  استات فسيولوجيا الرياضة ا.د/ عبد الحليم يوسف 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

كليتتتة التربيتتتة  -متتتدرس بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات الرياضتتتات المائيتتتة   د/ امير حسن سلمان العيادي  3

 جامعة العريش –الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات -عيادي وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ امير حسن سلمان ال
 جامعة العريش ، لكونة مــــدرس من خـــارج الجامعة ،وايضا حــتف السيد الدكــــــــتور  –كلية التربية الرياضية  -المائية  

 العريش ، لتتكون لجنةجامعة  –كلية التربية الرياضية   -استات بيولوجيا الرياضة) المتفرغ(  -ا.د/ نادر محمد محمد شلبي 
 -االشراف بعد التعديل من السادة :  
  

 الوظيفة والجامعة االسم م
كليتتة –استتتات فستتيولوجيا الرياضتتة ورئتتيس قستتم علتتوم الصتتحة الرياضتتية  ا.د/ عبد الحليم يوسف 1

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
رق التدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة الرياضتية استات بقسم المناهج وط ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –
استتتتتات الرياضتتتتات المائيتتتتة  بقستتتتم نظريتتتتات وتطبيقتتتتات المنتتتتازالت و  ا.د/ مصطفي سامي عميرة 3

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضات المائية  
مستتجل رستتالة الماجستتتير بعنتتوان " تتتأثير برنتتامج مقتتترح لتحستتين الستترعة  الحربلليفيصللل زايللد عللوض محمللد  - 9

 لالعبي 
 م ، ولجنة الدراسات 12/9/2017جامعة العريش في  –كرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/9/2017العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 -ب مدرس بقسم نظريات وتطبيقتات االلعتاب الجماعيتة و العتاب المضتر د/ محمد عبد المهدي البكري 3
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ محمد عبد المهدي البكري 
 نة جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، ، لتتكون لج –كلية التربية الرياضية  -الجماعية و العاب المضرب 

 -االشراف بعد التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

التدريس والتدريب وعلوم الحركتة الرياضتية  استات  بقسم المناهج وطرق ا.د/ مجدي محود فهيم 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

 المسجل بدرجة الماجستير   بعنوان " تأثير برنامج للتدريبات   محمد عبد المجيد عبدهللا خلف اسماعيل - 10
 المهارات في كرة القدم " بقرار المهارية المركبة علي بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوي اداء بعض 

 م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017جامعة العريش في  –مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/9/2017

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :
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 الوظيفة والجامعة االسم م

ريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظ ا.د/ محمود حسن الحوفي 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

كليتة التربيتة الرياضتية  -مدرس بقسم العلوم الحيوية والصتحة الرياضتية  د/ محمود ابراهيم الترباني 3
 جامعة العريش –

 مدرس بقسم العلوم الحيوية والصحة -ود ابراهيم الترباني وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / محم

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل –كلية التربية الرياضية  -الرياضية  

 -من السادة : 

 الوظيفة والجامعة االسم م

يوية ورئيس قسم المنتاهج وطترق التتدريس والتتدريب استات الميكانيكا الح ا.د/ خالد عبد الحميد شافع 1
جامعتتتة مدينتتتة  –كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية  –وعلتتتوم الحركتتتة الرياضتتتية 

 السادات
استتتات تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 2

 داتجامعة مدينة السا –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 
 مسجل رسالة الماجستير  بعنوان " تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة  محمد عبد الوهاب علي فرج البلوشي - 11

 م عدو للناشئين في العاب القوي " بقرار مجلس كلية الـــــتربية 400علي بعض المتغيرات البدنية لالعبي 
 م .25/9/2017ت العليا بالجامعة بجلستة في م ، ولجنة الدراسا12/9/2017جامعة العريش في  –الرياضية 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

كليتة التربيتة  –استات ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعتاب القتوي   ا.د/ محمد عنبر بالل 1
 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 -ت وتطبيقتتات المنتتازالت والرياضتتات الفرديتتة متتدرس بقستتم نظريتتا د/ محمد محمود احمد عرندس 2
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور/ محمد محمود احمد عرندس 

 رس من خارج الجامعة ، لتتكون لجنة االشراف بعد جامعة العريش ، لكونة مد –كلية التربية الرياضية  -والرياضات الفردية 

 -التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استات بقسم المناهج وطترق التتدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة الرياضتية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

استات الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم  المناهج وطترق التتدريس والتتدريب  فع ا.د/ خالد عبد الحميد شا 2

جامعتتتة مدينتتتة  –كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية  –وعلتتتوم الحركتتتة الرياضتتتية 

 السادات

كليتتة التربيتتة  –استتتات ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات ألعتتاب القتتوي   ا.د/ محمد عنبر بالل 3

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 ياً درجة الدكتوراة بذات القسم ثان

 مسجل رسالة الدكتوراة  بعنوان " القياسات الجسمية وعالقتها بمراكز  علي محمد علي عبدهللا اسماعيل الضاحي -1
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 جامعة العريش –اللعب لالعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  

 م .25/9/2017الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في  م ، ولجنة15/8/2017في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة االسكندرية –كلية التربية الرياضية   -استات القياس والتقويم  ا.د/ محمد صبري عمر 1
كليتة –قستم اصتول التربيتة الرياضتية استات القياس والتقتويم ورئتيس  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
متتتتدرس بقستتتتم نظريتتتتات وتطبيقتتتتات االلعتتتتاب الرياضتتتتية والعتتتتاب  د/ محمد عبد المهدي البكري 3

 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية  -المضرب 
 مدرس بقسم نظريـــات وتطبيقات االلعــاب  -المهدي البكري وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / محمد عبد 

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حتف السيد –كلية التربية الرياضية  -الرياضية والعاب المضرب 
 درية ، لتتكون لجنــــــــة جامعة االسكن –كلية التربية الرياضية   -استات القياس والتقويم  -الدكتور / ا.د/ محمد صبري عمر 

 -االشراف بعد التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م
استتتتات بقستتتم المنتتتاهج وطتتترق التتتتدريس والتتتتدريب وعلتتتوم الحركتتتة  ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 
كليتة  –القياس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الرياضتيةاستات  ا.د/ وائل السيد قنديل  2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
استتتتات تتتتدريب كتتترة القتتتدم بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات الرياضتتتات  ا.د/ محمود حسن الحوفي 3

جامعتتة  –كليتتة التربيتتة الرياضتتية  -الجماعيتتة ورياضتتات المضتترب 
 مدينة السادات

 دكتوراة (  –االشراف لقسم اصول التربية الرياضية ) ماجستير  التعديل فى لجنة

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " استراتيجية تطوير اداء االداري طالل مصطفى عبدهللا خالد عباس إبراهيم -1
جامعتتتتة العتتتتريش فتتتتي  –الرياضتتتتية بدولتتتتة الكويتتتتت " بقتتتترار مجلتتتتس كليتتتتة التربيتتتتة الرياضتتتتية  باألنديتتتتةالرياضتتتي  

 م25/9/2017ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في  م، 12/9/2017
 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 –كليتة التربيتة الرياضتية –اصول التربية الرياضتية استات مساعد بقسم  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2

 جامعة مدينة السادات
جامعتتتة  –كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية  -متتتدرس بقستتتم االدارة الرياضتتتية  د/ سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 3

 العريش
 كلية –رس بقسم االدارة الرياضية المد -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 

 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف كالتالي : –التربية الرياضية  
 -لجنة االشراف بعد التعديل من السادة : 
 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –بية الرياضية استات االدارة الرياضية وعميد كلية التر ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –استتات مستتاعد بقستتم اصتتول التربيتة الرياضتتية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2

 جامعة مدينة السادات
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 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " تقويم جودة خدمات الترويح المائي  عذاري حسين علي خليل ابراهيم العرادي -2
 م ، ولجنة الدراسات العليا12/9/2017جامعة العريش في  –بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  بدولة الكويت " 

 م .25/9/2017بالجامعة بجلستة في  
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتات االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش

ووكيل كلية التربية الرياضية  –استات بقسم اصول التربية الرياضية  ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 2

 جامعة مدينة السادات –لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع 

 –كليتتة الشتترطة  –رئتتيس قستتم االنشتتطة والبتترامج بقطتتاع الرياضتتة  مقدم د/ علي احمد ممدوح العقاد 3

 مية الشرطةاكادي

  –رئيس قسم االنشطة والبرامج بقطاع الرياضة  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف مقدم د/ علي احمد ممدوح العقاد 

 -اكاديمية الشرطة ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف  بعد التعديل كالتالي : –كلية الشرطة 

 الوظيفة والجامعة االسم م

ووكيل كلية التربية الرياضية  –استات بقسم اصول التربية الرياضية  لبيب عبد العزيز لبيب /ا.د 1
 جامعة مدينة السادات –لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع 

استتتتات الستتتباحة بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات المنتتتازالت والرياضتتتات  ا.د/ مني مصطفي محمد علي 2
 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية  –المائية 

  بقسم اصول التربية الرياضية . استات مساعد أ.م.د/ سماح امين حالوة 3
 مسجل رسالة الماجستير بعنوان " التخطيط االداري للخصخصة في االندية  نواف مجهول موازي غايب عبدهللا -3

 م ، ولجنة الدراسات 12/9/2017جامعة العريش في  –بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/9/2017العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –قستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية استتتات مستتاعد ب ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2

 جامعة مدينة السادات
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية  د/ سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 3

 كلية  -المدرس بقسم االدارة الرياضية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 
 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة: –التربية الرياضية 

 لجنة االشراف : 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –ياضية استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الر ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –استتتات مستتاعد بقستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2

 جامعة مدينة السادات
 درجة الدكتوراة قسم اإلدارة 

 وارد البشرية ، المسجل بدرجة الدكتوراة بعنوان " القيادة االدارية ودورها في تنمية الم احمد عنيزان غدير عودة- 1
 م15/8/2017جامعة العريش في  –بالهيئات الرياضية بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
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 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في  
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  استات ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
كليتة التربيتة –استات القياس والتقويم ورئيس قسم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 
ياضتة ومحلتل رياضتي بقنتوات بتي دكتوراة الفلسفة في التربيتة البدنيتة والر د/ طارق حمد الجالهمة 3

 ان سبورت 
 دكتوراة الفلسفة في التربية البدنية والرياضة  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف السيد الدكتور / د/ طارق حمد الجالهمة 

 -: ومحلل رياضي بقنوات بي ان سبورت ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل كالتالي

 الوظيفة والجامعة االسم م
 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
كليتة التربيتة –استات القيتاس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " دور السياحة الرياضية في تمويل المؤسسات  خالد راشد محمد عمران احمد - 2

م ، ولجنتتتة 11/4/2017جامعتتتة العتتتريش فتتتي  –الرياضتتتية بدولتتتة الكويتتتت  " بقتتترار مجلتتتس كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية 
 م .25/4/2017العليا بالجامعة بجلستة في   الدراسات

 -االشراف من السادة :وتتكون لجنة 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

جامعتتة  –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –استتتات بقستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 2

 مدينة السادات

 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " تطوير التنظم االداريتة والتنظيميتة باستتخدام  هد حمود سليمان التويجرىخالد ف -3
 جامعة العريش في –االتصاالت التكية في اللجنة االوليمبية بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/4/2017في م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة 11/4/2017 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 م والطالب .استات بقسم اصول التربية الرياضية .ووكيل الكلية لشئون التعلي ا.د/ محمد ابراهيم الباقيري 2

جامعتة  –كليتة التربيتة الرياضتية –استات مساعد بقسم اصول التربية الرياضتية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 3

 مدينة السادات

 المسجلة بدرجة الدكتوراة  بعنوان " برنامج تدريبي مقترح للتنمية  ريم عبدهللا حمود مقدن الصواغ العازمي  - 3
 ة بمرحلة التعليم االبتدائي بمحافظة االحمدي بدولة الكويت " بقرار مجلس كليــة التربيــة المهنية لمعلم التربية البدني 

 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017جامعة العريش في  –الرياضية 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :
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 الوظيفة والجامعة االسم م 

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  حسيني جاد ا.د/ عز الدين 1

كليتتة التربيتتة –استتتات القيتتاس والتقتتويم ورئتتيس قستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 لدكتوراة  بعنوان " العقبات التي تواجهته التخطتيط االستتراتيجيالمسجل بدرجة ا  عادل عبد الرازق مبارك مرزوق -5
 جامعة العريش في   –لمنهج التربية البدنية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017
 -السادة : وتتكون لجنة االشراف من

  

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –استتتات مستتاعد بقستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2

 جامعة مدينة السادات
 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " القيادة التحويلية وعالقتها باالبداع االداري  بدر عمر العمرعبد الرحمن  - 4

 م ، 11/4/2017جامعة العريش في  –بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/4/2017ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 
 -ون لجنة االشراف من السادة :وتتك

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة طنطا –استات االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية بنين  ا.د/ عمر الشتيحي 1

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية  ا.د/ اشرف صبحي 2

 جامعة العريش –بقسم االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية مدرس  د/ اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 3

متدرس بقستم االدارة الرياضتية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حتف الستيد التدكتور / استعد ابتراهيم عبتدهللا التربتاني 
 ورفع كال من: جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة  –الرياضية  كلية التربية
جامعة طنطا ورفع السيد ا.د/ اشرف صتبحي  –ر الشتيحي استات االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية بنين ا.د/ عم

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية 

 -، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل كالتالي : 
  

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  دا.د/ عز الدين حسيني جا 1

كليتتة –استتات القيتتاس والتقتويم ورئتتيس قستم اصتتول التربيتة الرياضتتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

وان " دور التنميتة االداريتة فتي تطتوير عمتل المستجل بدرجتة التدكتوراة  بعنت    ممدوح مزلوة نلزال سلالم -7

  جامعتة –والموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربيتة الرياضتية   القادة

 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017العريش في 
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 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة سماال م

جامعتتتة  –استتتتات االدارة الرياضتتتية وعميتتتد كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش

كليتتة –استتات القيتتاس والتقتويم ورئتتيس قستم اصتتول التربيتة الرياضتتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " دور االعالم الرياضي في نشر  بدهللا علي عامر الحصينانموضي ع -8

جامعة العريش في  –الرياضية للمراه بالوطن العربي " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  الحركة 

 م .25/4/2017الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في م ، ولجنة 11/4/2017

 

 -: االشراف من السادةوتتكون لجنة 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 –استات االدارة الرياضية المتفرغ كلية التربيتة الرياضتية بنتين  ا.د/ كمال الدين عبد الرحمن درويش 1

 جامعة حلوان .

جامعتة  –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 2

 العريش

 رئيس قسم الجودة وتطوير التعليم بدولة الكويت بد المحسن مبارك راشد العازميد/ ع 3

استتتات االدارة الرياضتتية  - كمتتال التتدين عبتتد التترحمن درويتتشوقتتد رأت اللجنتتة العلميتتة بالقستتم حتتتف الستتيد التتدكتور / 

راشتد العتازمي رئتيس قستم  ورفتع استم د/ عبتد المحستن مبتارك، جامعة حلوان  –المتفرغ كلية التربية الرياضية بنين 

 -لتكون لجنة االشراف بعد التعديل كالتالي : الجودة وتطوير التعليم بدولة الكويت

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
كلية التربية –القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية  استات ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 
المستجل بدرجتة التدكتوراة  بعنتوان "تنميتة ممارستات االبتداع االداري فتي  ناصر عيد غالب الملهوف -5

 .المدارس 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استات االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

كلية التربية –استات القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2
 جامعة مدينة السادات –الرياضية 
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 .... وهللا ولى التوفيق. وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراا 
 

 عميــــد الكليــــــة لسأميــــن المـج           

 

 

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى
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