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 محضر اجتماع
 (174الجلسة رقم )

 م1015/1016في العام الجامعي 
 م 8/11/1015 الموافق ثالثاءالمنعقدة يوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال

برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ حمدى محمد عباس السيسى عميد الكلية م  8/11/1015 الموافق
 -وبحضور كل من :

 عليم والطالبوكيل الكلية لشئون الت أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / حمدى عبده عاصم  1
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم 3
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 4
 ربية العمليةرئيس قسم طرق التدريس والتدريب والت أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 5
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 6
 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 7
 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8
 ريب والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق التدريس والتد أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 9

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    10

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  11
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة  11
 ر وحدة ضمان الجودة  أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدي أ.م.د / طارق محمد عبد الرءوف 13
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال 14
 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   15

  واعتذر عن الحضور :

 قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز           أ.م.د / أمل صالح سرور                 
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح           أ.د / وائل السيد قنديل                

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
أعضاء  ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم هللا ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب

 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (174الجلسة رقم )

 م1015/1016في العام الجامعي 
 م 8/11/1015 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 
 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ173أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )

 م  .10/11/1015

ً ثا  : جدول األعمالنيا
 م واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسا

 الموضوع األول : 
 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

ً   القرار :  أحيط المجلس علما

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 ل  :األوالموضوع 

لمنوفية أن موافقة كلية التربية الرياضية جامعة ا بشأنالخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 
الكلية ليس لديها مانع من نقل السيد ا.م.د/  حمدي احمد السيد وتوت  األستاذ المساعد بالقسم الي كليه 

 التربية الرياضية جامعة المنوفية بشبين الكوم. 
الموافقة على النقل مع إلزام األقسام بالخطة الدراسية للعام الدراسى الحالى والقادم وعدم  القرار : 

 تداب على أن تتم إجراءات النقل بعد انتهاء الفصل الدراسى األول .طلب ان
 :  ثانىالالموضوع 

من كلية التربية الرياضية جامعة من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن ما ورد الخطاب الوارد 
 م بطلب الموافقة من القسم والكلية علي نقل كل من:1/11/1112المنوفية بتاريخ 

 مصارعة  مرسي محمد وتوت د/ بالل  -
 رياضات مائية د/ مروة علي عبد النبي  عبد هللا   -

الموافقة على النقل مع إلزام األقسام بالخطة الدراسية للعام الدراسى الحالى والقادم وعدم  القرار : 
 طلب انتداب على أن تتم إجراءات النقل بعد انتهاء الفصل الدراسى األول .

 :  ثالثالالموضوع 
 -الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الموافقة على نقل كال من :

 د/ ياسر على مرسى أبو حشيش -
 د/ نهى محمود محمد الصواف  -

 بناًء على الموافقة الواردة من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية .
م الدراسى الحالى والقادم وعدم الموافقة على النقل مع إلزام األقسام بالخطة الدراسية للعا القرار : 

 طلب انتداب على أن تتم إجراءات النقل بعد انتهاء الفصل الدراسى األول .
 : رابع الالموضوع 

 الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من كال من : د / دعاء حسني الشلقاني , 
وي ابو دنيا , د/ مؤمن محمد السيد محمد , د/ ماجدة فتحي عبد الحميد شعله , د / نورا عبد المجيد نب

د/ احمد ساهر حسانين محمد. بالنقل الي كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية ومرفق موافقة كلية 
 التربية الرياضية جامعة المنوفية بالنقل . 

والقادم وعدم  الموافقة على النقل مع إلزام األقسام بالخطة الدراسية للعام الدراسى الحالى القرار : 
 طلب انتداب على أن تتم إجراءات النقل بعد انتهاء الفصل الدراسى األول .

 : خامس الالموضوع 
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الطلب المقدم من السادة األساتذة/ رؤساء الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن 
تدريس وهيئة معاونة وهم  الشعب بالقسم بخصوص احتياجات ُشعب القسم الملحة لوجود أعضاء هيئة

 االتي أسمائهم:
 معيد + معيدة(. 1( )3لعدد ) ـ أ.د/ مني مصطفي محمد علي )شعبة السباحة( 1
 ( )معيد + معيدة(.1لعدد )  ـ أ.د/ نعيم محمد فوزي )شعبة المبارزة( 1
 ( معيد.1لعدد ) ـ أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة )شعبة المصارعة( 3
 ( معيد.1لعدد ) مين خضر )شعبة المالكمة(ـ أ.د/ أحمد سعيد أ4
 ( معيد.1لعدد ) ( الكاراتيهبياري )شعبة ـ د/ إبراهيم عبد الحميد اإل2

 معيد(  1( )مدرس + 3لعدد ) )شعبة الجودو(  أ.د/ عبد الحليم محمد معاذ .6
مقررات دراسية  ألربعةنظراً لوجود أستاذ دكتور واحد فقط في الشعبة يقوم بالتدريس 

 . ة الرابعة والفرقة الثالثة أختياري أول وثانيللفرق
 الموافقة مع تقديم خطة خمسية من مجالس األقسام العلمية . القرار :

 : سادس الالموضوع 
بتكليف أول الدفعةة بنةين  شعبة الكرة الطائرةبشأن الطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم األلعاب 

بشعبة )الكرة الطائرة( , و أول الدفعة بنات للعام الجامعي  ( في التعيين1114/1112للعام الجامعي )
 ( في التعيين بقسم األلعاب لكونها شعبة عامة.1114/1112)

 الموافقة مع تقديم خطة خمسية من مجالس األقسام العلمية . القرار :
 : سابع الالموضوع 

تورة / ماجدة محمد السعيد الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن انتداب السيدة الدك
المدرس بالقسم الى كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة للتدريس لمرحلة البكالوريوس عن 

 لمدة يوم واحد أسبوعياً . 1112/1112الفصل الدراسى األول من العام الجامعى 
 رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة مع  القرار :

 الثقافية :**لجنة العالقات 
 : الموضوع األول

علي تسجيل للموافقة بقسم األلعاب المدرس الشلقاني حسنى الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ دعاء 
 -التالية :األبحاث 

المهارات األساسية لكرة الطائرة استخدام الحاسب األلى على تعلم بعض بتأثير برنامج تعليمي " -
 " . س التربية الرياضيةية بدرادعدلتلميذات المرحلة اإل

  ة "لتنبؤ بدقة استقبال اإلرسال في الكرة الطائرلنسبة مساهمة بعض المتغيرات الكينماتيكية كدالة " -
الموافقةة علةى التسةجيل علةى أن تةوافى العالقةات الثقافيةة بةاألوراق واالسةتمارات المطلوبةة  القرار :

 لجامعة .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس ا ةمعتمدة ومختوم
 

 : ثانىالموضوع ال
نات قسم التمريرئيس أستاذ مساعد وقائم بعمل سرور  صالح السيدة الدكتورة / أمل من الطلب المقدم 

النشر  مكافأةتسجيل وصرف علي  األولمع اعتبار البحث ( أبحاث 4علي تسجيل )للموافقة والجمباز 
 -:وهم  ات الجمبازوالي بقسم التمرين أبوالدولي مشترك مع د/ سالي محمد 

*-Communication interaction and its impact on Electronic Exercises 
Creative motor of Technical Rhythmic                                       

 –بحث فردي منشور بمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضية  1البيالتس بعد الوالدة -*

 . 1112 يناير  –لثاني عشر العدد ا



5 

 

بحث فردي  1تصميم برمجية تعليمية بتحليل األداء وتأثرها علي أداء مهارة وثبة الفراشة  -*

نوفمبر  2-2لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان من  12منشور بالمؤتمر الدولي إل 
1112. 

*-Communication interaction and its impact on Creative motor motor of 
Technical  Rhythmic  1114بحث منشور بمجلة أسيوط الدولية سبتمبر . 

الموافقةة علةى التسةجيل علةى أن تةوافى العالقةات الثقافيةة بةاألوراق واالسةتمارات المطلوبةة  القرار :
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . ةمعتمدة ومختوم

 : ثالثالموضوع ال
ن السيدة الدكتورة/ نهى محمود محمد الصواف المدرس بقسم ألعاب القوى على تسجيل الطلب المقدم م

 : أبحاث وهما 2
نموذج بنائي مقترح وتأثيره على تعلم مسابقة الوثب الثالثي لدى طالبات كلية التربية الرياضية "  -

 1 " جامعة مدينة السادات
 . " مستوى النشاط الزائد لدى الصمطفال على خفض ألتأثير جمباز الموانع وألعاب القوى ل"  -
 ." برنامج تعليمي بالدمج بين الصم واألسوياء وتأثيره على تعليم مسابقة التتابع"  -
 . " تأثير خرائط المفاهيم "المبرمجة والورقية" على تعلم بعض مسابقات ألعاب القوى"  -
البدنية والمهارية ألعاب القوى لألطفال وتأثيرها على السلوك التكيفى وبعض المتغيرات "  -

 ."  لضعاف البصر
 ." مقياس التردد النفسي لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات في القفز بالزانة"  -

الموافقةة علةى التسةجيل علةى أن تةوافى العالقةات الثقافيةة بةاألوراق واالسةتمارات المطلوبةة  القرار :
 رئيس الجامعة . مع رفع األمر للسيد أ.د / ةمعتمدة ومختوم

 :رابع الموضوع ال
للدراسات العليا والعالقات الثقافية بالجامعة بخصوص مشروع العامة الخطاب الوارد من اإلدارة 
 . 1112/1112مصر العربية وسلطنة عمان لألعوام  ةالبرنامج التنفيذي بين جمهوري

 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :
 :خامس الموضوع ال

ن مشروع أ/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأ.د الوارد من السيد لخطاب ا
مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية في مجال التعليم والبحث 

 1العلمي
 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 : سادسالموضوع ال
دراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص التنبيه على السادة للالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

مهمة -إشراف مشترك  –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المرشحين للسفر لبعثات خارجية 
مشرف أجنبي للبالد بإرسال استمارات استطالع  استقدام ورش عمل أو ندوات - مؤتمرات- علمية

اتخاذ من عالقات الثقافية قبل ميعاد السفر بشهرين على األقل حتى نتمكن للالراى إلى اإلدارة العامة 
 الالزم .
 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 :سابع الموضوع ال
قتها لدراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص الدعوة التي تلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

) منظمة خاصة تعمل في تنظيم EBBSا من مؤسسة سفارة جمهورية مصر العربية في صوفي

المعارض في مجال التعليم( للمشاركة في المعرض عن التعليم في دول العالم تحت عنوان ) التعليم 
 .1112مارس  11- 12  خارج الحدود ( والمقرر عقده في صوفيا خالل الفترة من

 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :
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 : ثامنالموضوع ال
لخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس واللجان بخصوص كتاب المدير التنفيذي لصندوق العلوم ا

ن الصندوق بضرورة موالتنمية التكنولوجية على التنبيه على السادة الباحثين للمشروعات الممولة 
د الحصول على موافقة األمن القومي في حالة خروج أي عينات ناتجة عن المشروعات خارج البال

 وذلك طبقا لتعليمات الجهات المعنية بذلك.
 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 : تاسعالموضوع ال
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا /الخطاب الوارد من مكتب السيد األستاذ الدكتور 

مدة  –قائمين عليها ال –والبحوث بشأن موافاة الجامعة بالمشاريع البحثية بالكلية وكذا جهة التمويل 
 نسخة على أسطوانة مدمجة( –المشاريع )نسخة ورقية 

 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :
 عاشر :الموضوع ال

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا / الخطاب الوارد من مكتب السيد األستاذ الدكتور 
ت وورش العمل والمزمع إقامتها بالكلية والبحوث بشأن موافاة الجامعة بخطط المؤتمرات والندوا

 . 1112/1112خالل العام الدراسي 
 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 :حادى عشر الموضوع ال
ن أالدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشاألستاذ الخطاب الوارد من السيد 

ين مصريين للعمل في كلياتها المختلفة وخاصة كلية الطب ف جامعة الخليل في استقدام أكاديمييتكل
 1المزمع انشائها

 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :
 : ثانى عشرالموضوع ال

تكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات بدعوة لمعهد بحوث الهندسة الوراثية لمن الخطاب الوارد 
ويتم دفع قيمة  11/11/1112-11ة عمل بتاريخ سيادتكم وأعضاء كليتكم الموقرة لحضور ورش

 عبد بريدية علي بريد مدينة السادات محافظة المنوفية باسم السيدة/ سحر والةحاالشتراك عن طريق 
 .(12211141211242الرقم القومي ) –العظيم سعفان 

 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :
 : ثالث عشرالموضوع ال

 افظاتن عدم قيام الوزارات والمحأجامعة بشالارة العامة للعالقات الثقافية بالخطاب الوارد من اإلد
اتفاقيات ثنائية مع  أوون ومذكرات تفاهم اوالجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكوالت تع

بعد الرجوع لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والتشديد علي ضرورة استطالع  إال أجنبيةجهات 
 1المعنية قبل التوقيع عليها بثالثة أسابيع علي االقل األمنية الجهات رأي

 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :
 : رابع عشرالموضوع ال

ن أدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشستاذ الالخطاب الوارد من السيد األ
عمال والدراسات البحثية بالمجان األعلي نشر وافقت حيث إعالن الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 1لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة
 .تم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

ة رصد الطلب المقدم من الطالبة / بسمة عبد الرحمن رمضان عبده بالفرقة الثالثة بخصوص إعاد
حيث ظهرت النتيجة فى الشيت كنترول  1114/1112درجاتها فى مادة اللغة العربية ) تخلفات ( 

  غياب الطالبة .
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 مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .الموافقة  القرار :
 : ثانىالموضوع ال

رابعة والذى يلتمس الطلب المقدم من الطالب / محمد عماد الدين فوزى محمد إبراهيم المقيد بالفرقة ال
وذلك لظروف مرض والده ومرفق  1112/1112فيه قبول عذره عن دخول االمتحان هذا العام 

 صورة من األشعة والتقارير الطبية .
 مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .الموافقة  القرار :

 : ثالثالموضوع ال
قيدة بالفرقة الرابعة والتى قد أجريت لها عملية التقرير الطبى المقدم من الطالبة / نسمة مهدى غانم الم

وعدم اإلجهاد  11/11/1112من  استئصال الزائدة الدودية ويوصى لها بالراحة لمدة ثالث شهور 
 البدنى .

للطالبة فى مادة حضور الطالبة كمستمعة مع الموافقة على تأجيل االمتحان العملى   القرار :
 مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .فصل الدراسى الثانى السباحة على أن يتم قبل بداية ال

 :رابع الموضوع ال
 الموضوع الخاص بتجهيز غرف الحفظ ونقل األوراق االمتحانية لألعوام السابقة .

تفويض السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  القرار :
 ظ أوراق اإلجابة لألعوام السابقة واعتبار هذا الموضوع هام وحيوى . الخاصة بأعمال حف

 :خامس الموضوع ال
تطبيق نسبة الغياب للفرقة الثانية بنين لمادة طرق التدريس بشأن الطلب المقدم من قسم طرق التدريس 

 .والتربية العملية 
 الموافقة مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية . القرار :

 :دراسات العليا ل**لجنة ا
 : الموضوع األول

النظر فى التقارير السنوية الواردة من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية للباحثين اآلتى 
 أسمائهم : 
 تامر أحمد فؤاد المطبعجى       ماجستير فى التربية الرياضية -1
 أميرة محمد سيد هالل           ماجستير فى التربية الرياضية -1
 لة محمد نبوى األشرم         ماجستير فى التربية الرياضية نه -3
 محمد أحمد مصطفى العسال    ماجستير فى التربية الرياضية   -4

 مع رفع األمر للسيد  على موافقة مجلس القسمما جاء بتقارير المشرفين والموافقة بناءا  القرار :
  أ.د / رئيس الجامعة .

 الموضوع الثانى :
 ارير السنوية الواردة من قسم المنازالت والرياضات المائية  للباحثين اآلتى أسمائهم : النظر فى التق

 عبد الرحمن محمد عبد الخالق محمد      ماجستير فى التربية الرياضية -1
 ماجستير فى التربية الرياضية          كريم محمد فوزى راضى                  -1
 ماجستير فى التربية الرياضية          مؤمن أبو اليزيد الحسينى األعصر     -3
 ماجستير فى التربية الرياضية    عبد الخالق سعد عبد الخالق عيسى        -4
 ماجستير فى التربية الرياضية          عادل متولى شحاتة عامر                   -2
 يةماجستير فى التربية الرياض        عصام فايز عبد العظيم زيدان              -2

 مع رفع األمر للسيد  على موافقة مجلس القسمما جاء بتقارير المشرفين والموافقة بناءا  القرار :
  أ.د / رئيس الجامعة .

 الموضوع الثالث :
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منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / محمود عبد المجيد محمد سالم المدرس 
مائية تحت عنوان " تأثير استخدام تدريبات نوعية زوجية على المساعد بقسم المنازالت والرياضات ال

 تحسين أداء الهجوم البسيط لالعبى سيف المبارزة "
مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  التقارير الفردية والتقرير الجماعى الموافقة بناءاً على القرار :

 الجامعة .
 الموضوع الرابع:

اضية للباحث / عبد الرحمن بسيونى غانم  المعيد بقسم المواد الماجستير فى التربية الريدرجة منح 
وبعض التغيرات الفسيولوجية والبدنية كوسيلة  ACTN3الصحية تحت عنوان " عالقة تنوع جين 

 "  النتقاء العبى الكاتا 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس القرار : الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى

 الجامعة .
 الموضوع الخامس :
الفلسفة فى التربية الرياضية للدارس / السيد صالح السيد  دكتوراهلرسالة والحكم تشكيل لجنة المناقشة 

بقسم المواد الصحية  بعنوان " تأثير برنامج هوائى  درس المساعدالم 1111أحمد المقيد بدورة أكتوبر 
 الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "على تحسين الوظائف التنفسية لعمال مصانع 

 :تحت إشراف 
 أستاذ بيولوجيا الرياضة بقسم المواد الصحية ووكيل الكلية  د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم      1أ

           والبحوثللدراسات العليا                                                                       

 ة وقائم بعمل رئيس القسم  يالصح الموادأستاذ مساعد  بقسم      سف عبد العليم        د/ عبد الحليم يو
 

  -االتى أسمائهم بعد :ة األساتذوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
 فسيولوجيا الرياضة المتفرغ كلية التربية الرياضية  أستاذ    أ.د/ليلى صالح  الدين سليم  

                                                           جامعة حلوان                                                                   
 مناقشا 

 مناقشا   أسوانصحة الرياضية وعميد الكلية جامعة لا أستاذ  أ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط مدنى   
 ذ فسيولوجيا الرياضة ووكيل الكلية للدراسات العليا أستا د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم   1أ

                                                         الكلية والبحوث ب                                                                 
 مشرفا

 ة وقائم بعمل رئيس القسم     يصحالالمواد بقسم أستاذ مساعد  / عبد الحليم يوسف عبد العليم      د

                                                                                                                                                                
 مشرفا   

 رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . معالموافقة على التشكيل بناءا على موافقة القسم  القرار :
 الموضوع السادس :

ة للباحث / مصطفى عبد السميع تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضي
 تحت  2/4/1113الحافظ المسجل بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بتاريخ عبد

مستوى األداء الفنى لسباحة باستخدام التمرينات النوعية على  األسلوب التنافسى عنوان " تأثير
 "الصدر

 -تحت إشراف : 
أستاذ طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  عصام الدين متولى عبد هللا   أ.د / 

العملية ونائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم 
 والطالب  

 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية يم  د/ أحمد محمود عبد الحك1م1أ
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
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 أستاذ طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية د/عصام الدين متولى عبد هللا   1أ
رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم العملية ونائب 

  والطالب
أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس   د/ أبو النجا عز الدين           1أ

 بكلية 
 التربية الرياضية جامعة المنصورة                                                                  

ت المائية أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضا د/ منى مصطفى محمد على     1أ
 بالكلية 

 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية  د / أحمد محمود عبد الحكيم   1م1أ
 الموافقة على التشكيل بناءا على موافقة القسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : الموضوع السابع
ستير في التربية الرياضية للباحث / محمد حسان عبد المناقشة والحكم لرسالة  الماج تشكيل لجنة

والمسجل  بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  1111المقيد بدورة أكتوبر  النيل أبوالعزيز 
 اتجاهات طالب كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية نحو ممارسة األنشطة الطالبية "  "بعنوان 

 : إشرافتحت 
 السيسى        أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح وعميد الكلية  عباسمحمد د/ حمدى 1أ
التربية  أصولعلم النفس الرياضى ورئيس قسم  أستاذالباقيرى                 إبراهيمد/ محمد 1أ

 الرياضية 
 والترويح                                                             

 :قشة والحكم المنا تشكيل لجنة
  ضى كلية التربية الرياضية بالهرمعلم النفس الريا أستاذ  بدر   إسماعيلد/ عبد الحفيظ 1أ

                                                          جامعة حلوان                                                                 
 مناقشا 

 التربية  أصولعلم النفس الرياضى ورئيس قسم  أستاذ الباقيرى  مإبراهيد/ محمد 1أ
                                                   الرياضية والترويح 

 مشرفا
 أستاذ الترويح الرياضى بقسم أصول التربية الرياضية  عباس السيسى   محمد د/ حمدى 1أ

                وعميد الكلية     
 مشرفا

أستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياضية   د/لبيب عبد العزيز لبيب        1أ
  والترويح           

                                                                                                                                                 
                                                                                     مناقشا       

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :
 : الموضوع الثامن

ليلى جابر عبد الغنى المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحثة /  تشكيل لجنة
برنامج تدريبى مقترح باستخدام " بعنوان  األلعاببقسم  ةالدسوقى المقيدة بدورة أكتوبر والمسجل

 النوعية لتحسين التصويب لناشئات كرة اليد "  التدريبات البالستية
 : إشرافتحت 

 أللعاب بالكليةاكرة اليد بقسم  أستاذ  د/ طارق محمد النصيرى             1أ
 بالكلية  األلعابمدرس بقسم                         إبراهيمكامل  أكرمد/ 

 :المناقشة والحكم  ةتشكيل لجن
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            بالكلية          لعاب كرة اليد المتفرغ بقسم األ أستاذد/ محمد جمال الدين حمادة         1أ
 مناقشا 

رة اليد بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق     ك أستاذد/ نادية محمد الصاوى                  1أ
 مناقشا  

    أللعاب بالكلية                              اكرة اليد بقسم  أستاذ     د/ طارق محمد النصيرى         1أ 
  مشرفا                                                                                      

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار : الموافقة بناءا على موافقة القسم 
 الموضوع التاسع

تشكيل +   31/2/1112الى  1/11/1112مد مدة الدراسة للعام الثانى وذلك فى الفترة من  
 إسماعيلة صالح المناقشة والحكم لرسالة  دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / نادي لجنة

نية بدالمحددات النفسية وال "بعنوان لتمرينات والجمباز  ا والمسجلة  بقسم 1112المقيدة بدورة أكتوبر 
 والجسمية )االنتروبومترية ( النتقاء راقصى الفنون الشعبية " 

 : إشرافتحت 
 جامعة حلوان  التعبير الحركى كلية التربية  الرياضية أستاذ د/ حنان عبد المؤمن مندور    1أ
  التربية الرياضية والترويح أصولمساعد بقسم  أستاذ د/ نرمين رفيق عبد العظيم 1م1أ

 :المناقشة والحكم  تشكيل لجنة

 التعبير الحركى كلية التربية الرياضية جامعة حلوان  أستاذ  حمد محى الدين حمدىصفية أ
                                                                                                                                                   

 مشرفا 
 التعبير الحركى كلية التربية  الرياضية جامعة  أستاذ  ؤمن مندور     د/ حنان عبد الم1أ 

                                                                     ن    حلوا                                                                 
 مشرفا 

 التربية الرياضية والترويح         أصولمساعد بقسم  أستاذ د/ نرمين رفيق عبد العظيم      1م1أ
                                                                                                                                                   

 مشرفا 

 مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية                    أستاذ محمد عبد الحميدرين يد/ ش1م1أ
                                                                                                                                         

                                           مناقشا                                      

مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس التشكيل وذلك بناءا على موافقة القسم والموافقة على المد  القرار :
 الجامعة

 : الموضوع العاشر
 عدأسمائهم ب تىللباحثين اآل 31/2/1112حتى  1/11/1112الدراسة لمدة عام فى الفترة من مد مدة 

 والمسجلين بقسم المواد الصحية : 
 عمرو محمود محمد غنيم          -1
 محمد وحيد عبد السالم دياب -1
 فيصل محمد السيد الشاذلى-3

  األلعابمسجل بقسم  سعدة   أبووسام جمال محمد -4      
  األلعابمسجل بقسم  عبيد  أبود حسن عماد محم -2
 األلعابمسجل بقسم  احمد محمد سامى عبية    -2

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار : الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم
 : الموضوع الحادى عشر
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باحث / عمرو في لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير في التربية الرياضية لل باإلضافةالتعديل 
وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تأهيلي مقترح  المواد الصحيةمحمود محمد غنيم المسجل بقسم 

 cp  (cerebral palsy)لتحسين بعض األنشطة الحياتية اليومية لمرضي الشلل المخي 

 لجنة اإلشراف قبل التعديل :
كلية التربية الرياضية أهيل المتفرغ أستاذ اإلصابات والت           صادق داود   محمد .د/ حسين أ

 جامعة 
 المنوفية                                                              

 
 

 لتصبح لجنة اإلشراف بعد التعديل كاآلتي : 
                     ا.د/ حسين محمد  صادق داود   أستاذ اإلصابات والتأهيل المتفرغ بقسم المواد الصحية بكلية                

 التربية الرياضية جامعة المنوفية                                                           
 ة وقائم بعمل رئيس القسم يالصح الموادأستاذ مساعد بقسم  .م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  أ

 ألمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةمع رفع ا القرار : الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم
 الموضوع الثانى عشر :

تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / إبراهيم  فتحى إبراهيم غنيم المقيد 
بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية  بعنوان " تأثير 

 تعاونى والتنافسى على سباحة الفراشة "جيات التعلم الياسترات
 : إشرافتحت 

أ.د/ منى مصطفى محمد على             أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية 
 بالكلية

 د/ أحمد محمود عبد الحكيم          أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية 1م1أ
 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية                         د/ أحمد طلحة حسين  

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :
 الموضوع الثالث عشر  :

غراب  تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / أحمد حلمى عبد المجيد
المدرس المساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح تحت عنوان " مشروع مقترح لتطوير 

 "  النشاط الترويحى بالجامعات المصرية 
 تحت إشراف : 

 أستاذ الترويح بقسم أصول التربية الرياضية والترويح د/ حمدى محمد عباس السيسى  1أ
 . وعميد الكلية                                                                  

أستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  د / لبيب عبد العزيز لبيب    1أ
ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب جامعة 

 . مدينة السادات
 سيد أ.د / رئيس الجامعة . مع رفع األمر للالموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :

 الموضوع الرابع عشر :
تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارسة / شيماء سمير حسنى المقيدة بدرجة 

ترويح  بعنوان " تقويم التربية الرياضية وال أصولالماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة بقسم 
 "  األزرقستراتيجية المحيط تسويق الخاصة فى ضوء إإدارات ال

  : إشرافتحت 
التربية الرياضية  أصولالرياضية بقسم  اإلدارة أستاذد/ محمد عبد العظيم شميس           1أ

 والترويح 
 ر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .مع رفع األمبناءا على موافقة القسم  الموافقة القرار : 
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 الموضوع الخامس عشر :
الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / محمد حسنى عبد الفضيل المقيد  تسجيل موضوع رسالة

" التربية الرياضية والترويح  بعنوان  أصولبدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم 
 "   الرياضية الخاصة األنديةدراسة تحليلية للتسويق الرياضى فى 

  : إشرافتحت 
التربية الرياضية والترويح  أصولإدارة التنس  بقسم  أستاذب            د/ لبيب عبد العزيز لبي1أ

 بالكلية
 بالكليةالتربية الرياضية والترويح  أصولدرس بقسم مد/ محمد حسين بكر سلم               

 لموافقة بناءا على موافقة القسم مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .ا القرار :
 شر :الموضوع السادس ع

تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / محمد عبد الحليم محمد النوحى  
 التربية الرياضية والترويح   أصولالمقيد بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم 

 "ة دمنهور الفجوة بمركز ومدين أسلوب باستخدامبعنوان " دراسة تحليلية لتطوير مراكز الشباب 
  إشرافتحت 

 التربية الرياضية والترويح  أصولإدارة التنس  بقسم  أستاذد/ لبيب عبد العزيز لبيب            1أ
 التربية الرياضية والترويح  أصولد/ فتحى توفيق حفينة                   مدرس بقسم 

 .د / رئيس الجامعة لموافقة بناءا على موافقة القسم مع رفع األمر للسيد أا القرار :
 الموضوع السابع عشر :

 أبوتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / احمد عادل عبد الهادى محمد 
الخصائص البيوميكانيكية " والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان  أكتوبرحجازى المقيد بدورة 

 " ية على جهاز الحلقلمهارة هونما كأساس لوضع التدريبات النوع
  إشراف :تحت 

  بالكلية العاب القوىالميكانيكا الحيوية بقسم  أستاذ د/ مصطفى مصطفى عطوة   1أ
 بالكلية  مدرس بقسم التمرينات والجمباز   د/ ياسر على قطب            

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :
 : الموضوع الثامن عشر

عطوة علوى المقيدة  إبراهيم إسراءتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارسة / 
تأثير استخدام برنامج تدريبات الوسط " والمسجلة بقسم التمرينات والجمباز بعنوان  أكتوبربدورة 

 " فى الجمباز  األساسيةاصة بالمهارات المائى على بعض عناصر اللياقة البدنية والفسيولوجية الخ
  إشراف :تحت 

                                           مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية            أستاذ عبد الحميد         محمد رين يد/ ش1م1أ
 

 الكلية ب زمدرس بقسم التمرينات والجمبا ماجدة محمد السعيد                   د/ 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :

 : الموضوع التاسع عشر
  أكتوبرالعطا المقيد بدورة  أبوللباحث / محمود مختار  اإلشرافالتعديل فى لجنة 

  للجنة اإلشرافد/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1والمسجل بقسم التمرينات والجمباز وذلك بإضافة أ
 -:لتصبح بعد التعديل على النحو التالى 

 الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس  أستاذ د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1أ
 والتدريب والتربية العملية

مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات  أستاذ  صالح سرور         أملد/ 1م1أ
 والجمباز
 .مر للسيد أ.د  رئيس الجامعة مع رفع األبناءا على موافقة القسم الموافقة  القرار :
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 : الموضوع العشرون
عالء السيد محمد لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / والحكم تشكيل لجنة المناقشة 

والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان " تأثير برنامج  1111طنطاوي المقيد بدورة أكتوبر 
دريبي نوعى على أداء مهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية حركيه على جهاز المتوازيين  ت

  "  
 :  تحت إشراف

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات   د/ أمل صالح سرور                               
 والجمباز       

 مدرس بقسم التمرينات والجمباز بالكلية       د/ محمد سامى محمود سعيد              
  -االتى أسمائهم بعد :ة األساتذوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات  أ.م.د/ أمل صالح سرور                         
 والجمباز    

 مساعد بقسم علوم الحركة الرياضية جامعة حلوان   تاذأس أ.م .د/ ياسر السيد محمد عاشور          
 أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز     أ.م.د/ حمدى السيد وتوت                  

 مر للسيد أ.د  رئيس الجامعة .مع رفع األالموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :
 : الموضوع الحادى وعشرون

جستير فى التربية الرياضية للباحث / أحمد حسب هللا الجيزاوى المسجل بقسم تسجيل درجة الما إلغاء
 األلعاب بعنوان " تأثير برنامج تدريبى لتحسين التوازن العضلى لدى العبى الكرة الطائرة " 

 تحت إشراف :
 أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى                  أستاذ ورئيس قسم األلعاب     

 بالكلية  األلعابمساعد بقسم  أستاذ  المة يونس          أ.م .د/ محمد س
مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس التسجيل بناء على موافقة القسم  إلغاءالقرار : الموافقة على 

 الجامعة .
 
 

 -ما يسجد من أعمال :**
 : الموضوع األول

 الورقة اإلمتحانية . مواصفاتالطلب المقدم من السيد أ.د / رئيس وحدة الجودة بااللتزام ب
لمواصفات المتفق عليها ويتم الطباعة حسب عدد الطالب فى لوتعد الورقة طبقاً  الموافقة القرار :

 ع السادة األساتذة الممتحنين .يوتوق %10:  5كل دفعة مع زيادة من 
 : ثانىالموضوع ال

طرق التدريس والتدريب  قسممجلس المذكرة المقدمة من السيد أ.د / مجدى محمود فهيم محمد رئيس 
/ الكلية , والسيد األستاذ الدكتور والتربية العملية للعرض على السيد أ.د / عميد الكلية ورئيس مجلس

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن تصويب توزيع الساعات التدريسية لمادة طرق التدريس 
ما بين ساعات نظرية وساعات عملية بحيث توزع تدريب والتربية العملية للفرقة الثانية " بنين " فيوال

بعد أن فوجئت أن مادة    ساعة عملى ( وذلك 1ساعة نظرى ,  1" للمادة ) 4الساعات األربعة "
التدريس والتربية العملية للفرقة الثانية بنين ال يحتسب لها أى ساعات عملية تدريسية منذ طرق 

م  1111راسية المفرغة من الئحة الكلية والمعتمدة عام سنوات وهذا طبقاً لما هو مكتوب بالخطة الد
( 4عليها بعض التعديالت فى ذلك الحين , والمعمول بها حيث أنه مدرج للمادة أربع ) والتى أجرى 

ساعات نظرية فقط وفى خانة الساعات العملى غير مدرج لها أى ساعات مع العلم أن هذه هى المرة 
  م . 1111بذلك من قبل منذ تعديل تفريغ الخطة عام  إبالغنايتم  األولى التى نعلم فيها ذلك ولم

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة ومجلس الجامعة . الموافقة القرار :
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 ............... وهللا ولى التوفيق. ظهراً  الثالثةنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 
 

 

  أمين سر المجلس       
 مجلس وعميد الكليةرئيس ال 

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 
 ىــــيســدى الســحمأ.د/    
 


