
 
 

 :الحضـــــــور

عقدت الجلسة رقم  الحادية عشرة عم  في تمام السا 18/12/2018الموافق  األحدإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كلا  محمد طلعت أبو المعاطى( برئاسة األستاذ الدكتور/ 210)

  واعتذر عن الحضور :

 
  :االفتتاح

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة 
 ل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.تقانثم لس جأعضاء الم

   
 المصـــادقات  أوالً:  

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

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2018/2019 العام الجامعي 210 رقم الجلسة

بدء  18/12/2018 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

  م
 مـــــــــاالس

 
 ةــــــالوظيف

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

 العليا والبحوث ساتدراية للوكيل الكل أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

 البيئة وتنمية وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع  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 عبد الرؤوف مد مح طارق  أ.د / 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

 لصحة الرياضية م اعلو  قسم رئيس أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  9

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  أ.د / أمل صالح سرور  10

 بقسم اصول التربية الرياضيةأستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د /  11

  ائيةنظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املأستاذ بقسم  يطفي محمد علأ.د/ مني مص 12

 ئيةملاأستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات ا احمد محمود عبد الحكيم  أ.د/  13

 سنتين  ر (خبي)  استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية د هللادين متولي عبأ.د/ عصام ال 14

) خبير ( يقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب سم نظريات وتطبأستاذ متفرغ بق أ.د / محمد جمال الدين حمادة 15

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

  بيقات العاب القوى أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتط المأ.د / بكر محمد س 17

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  سن الحوفي حمود حأ.د/ م 18

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي أ.د / حمدي عبده عاصم  19

 .ربية الرياضيةالتول بقسم أصمتفرغ أستاذ  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 20

 الجودة والتطوير املستمروحدة ضمان نائب مدير  أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 21

 أقدم أستاذ مساعد   الوراقي ياسر محمدأ.م.د/  22



  2018 ربمديسالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 . تم االطالع وتمت المصادقةالقرار: 
 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

 القرار : أحيط المجلس علماً 

 اللوجو الجديد للوحدة . اعتمادطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بشأن لا 2/2

 القرار : الموافقة .

عدد وحدات األرفف ، وكذلك  ب عن( وحدات أرفف نظراً لزيادة عدد الكت 10خصوص طلب تزويد المكتبة بعدد ) ب 2/3

 تبة .( كاميرات مراقبة للحفاظ علي عهدة المك 4عدد ) 

 ة .الموافق القرار :

 بل .ين بالمكتبة للدخول علي نظام المستقبخصوص طلب زيادة العاملين بالمكتبة من المتخصصين وتدريب العامل 2/4

 القرار : الموافقة .

 المنازالت والرياضات المائيةيقات وتطبنظريات بقسم  المدرس والء محمد كامل العبد /ةرالدكتوالطلب المقدم من  2/5

م وذلك يوم 2019م/2018ابعة بنات دفعة مهرجان السباحة السنوي للفرقة الر ة فعالياتفقة علي إقامبخصوص الموا

تحت أشراف شعبة السباحة  م الساعة العاشرة صباحاً بحمام سباحة نادي السالم12/12/2018االربعاء الموافق 

  .بنات

 القرار : الموافقة .
 

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 
جامعة  –للتدريس بكلية التربية الرياضية  عصام الدين متولي علي عبد هللاور / الدكت األستاذبخصوص انتداب السيد 

 بنها مرحلة الدراسات العليا ليوم واحد اسبوعياً .

 . فقةالموا  القرار:

3/2 

ة الرياضية بخصوص دعم بحث حالصالمدرس المساعد بقسم علوم  هالة عبد السالم هيكلالمقدم من الباحثة /  الطلب

اصة بسيادتها والمسجل تحت عنوان " تأثير برنامج تدريبي مقترح علي بعض االنحرافات كتوراه الخلدا رسالة

لتالميذ المرحلة االبتدائية " حتي يتم االنتهاء من  (VDR )الوامية والمتغيرات الفسيولوجية والبدنية وتعبير جين 

 تكلفة مادية عالية . بحاث تتطلبأله اا ان هذتطبيق البحث ، كم

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

3/3 

العتبار سيادته سم نظريات وتطبيقات العاب القوي المدرس بق احمد حمدى عبد الخالق شرشرالطلب المقدم من م .د/ 

ه مدرب لفريق العاب القوى المشارك م حيث تم تكليف سيادت 2018/  12/  5 – 3في مهمة رسمية في الفترة من 

ياضية مدارس الرياضية بمحافظة بورسعيد ، بناء على الخطاب الوارد من مستشار التربية الرى للفي اللقاء القم

مع ألقاء ندوة للتعريف بدليل أتقاء طالبات المدارس الرياضية وكيفية تفعيل عسكرية بوزارة التربية والتعليم ، وال

 ت العاب القوى .عباادته ألنتقاء المعيارية الخاصة بسيات والدراجات البطارية األختبار

 ، واحيط المجلس علماً  القرار :  الموافقة

. لعمل سيادته سم نظريات وتطبيقات العاب القويالمدرس بق عبد الخالق شرشراحمد حمدى الطلب المقدم من م .د/  3/4



 ذلك في غير أوقات العمل الرسمية .مدرب لفريق العاب القوى بالمدرسة الرياضية و

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/5 

أستاذ اإليقاع والخبيرة المنتدبة للتدريس مادة اإليقاع  ةسالمنشأت   /بشأن تحديد أجر الجلسة وأجر الساعة لألستاذة

على الألئحة الجديدة االطالع تبين بعد يث ، حبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 عملى( بواقع ساعة نظرى وساعتين عملى مما يستوجب تحديد األجر –ن المادة تدرس بشقين )نظري بالكلية وجد أ

 جنيه للجلسة 25جنيهات للساعة التدريسية و  7قع بوا

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/6 
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض بمدرس ال أحمد محمد عبد العزيزد/ يد تعين السبشأن 

 . جامعة مدينة السادات  أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة –كلية التربية الرياضية -الرياضية

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/7 
تجديدد اإلعدارة الخاصدة بده )العدام الثداني( . للموافقدة علدى طاارق محماد النصاير كتور/ ذ الددألستاقدم من االم   الطلب

 للعمل بالمملكة العربية السعودية.

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/8 
قدم من الدكتور/  لعدام الثدامن( للعمدل لموافقدة علدى تجديدد اإلعدارة الخاصدة بده )احساام حاماد عبدالمجياد. لالطلب الم 

 بسلطنة عمان.

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/9 

تطبيقات نظريات وأستاذ الرياضات المائية بقسم  مصطفي سامي مصطفي عميرةاألستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من 

ة بدون مرتب لإلعارة في خاصزة المنازالت والرياضات المائية وذلك بخصوص الموافقة علي منح سيادته إجا

م وحتي 21/1/2019دة عام ثاني من تاريخ ة لمجامعة الملك فيصل كلية )التربية( بالمملكة العربية السعودي

 م، ومرفق طية صورة من العقد.20/1/2020

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/10 

المنازالت نظريات وتطبيقات بقسم  األستاذ المساعد عبد القادرف يسر  رضا يوساالستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من 

درب منتخب المملكة العربية ب كمبخصوص الموافقة علي منح سيادته اجازة خاصة بدون مرت والرياضات المائية

صورة  ومرفق طيةم 31/12/2019م وحتي 1/1/2019باراً من اعتني وذلك للعام الثاالسعودية للكاتا )الكاراتيه( 

 .العقد مع االتحاد العربي السعودي للكاراتيهمن 

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

3/11 

لرياضات المائية كلية الت واازمنالنظريات وتطبيقات بقسم  سالمدر وليد أحمد سيد أحمدالدكتور/ الطلب المقدم من 

يث للمعاقين باالتحاد الدولي ـ وذلك الحدجنة التنمية الخماسي مدينة السادات وعضو لالتربية الرياضية جامعة 

م 31/12/2019م إلي 1/1/2019خالل الفترة من  الصين ودول شرق أسيابخصوص الموافقة علي سفر سيادته إلي 

 ءته في مهمة رسمية بنالمعاقين، واعتبار سيادن وحكام الخماسي الحديث لفئة ادربيك لعمل كورسات تدريبية للموذل

بشأن اعتبار العاملين المشاركون  2001مارس  20الصادر في  371علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

زير الشباب في من وا والتي يصدر بشأنها قرار في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجه

س بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون ااألصلية مع عدم المس بدل سفر من جهات عملهممهمة رسمية دون 

 .حتي يتم مواقتنا بالقرار الوزاري فور صدوره من الوزارةبالعمل، 

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة



 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 
ول الطالب د و ضوابط قبصوص قواعليم و الطالب بالجامعه بخالتعالمذكره الوارده من االداره العامه لشئون 

 . 2018/2019الوافدين بكليات الجامعه للعام الجامعى 

  الموافقةالقرار : 

4/2 
الخطاب الوارد من االداره العامه لشئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصوص موافاتهم بكشوف اسماء الطالب 

 الغ التى يستحقونها و كذلك المب 2018/2019عى لجامالمستحقين لمكافأة التفوق )جميع الفرق( للعام ا

 القرار : 

الثالثه بخصوص قبول ايقاف قيده عن العام الجامعى  فرقةبال عمرو محمد سعيد السيدالمذكره المقدمه من الطالب /  4/3
 و ذلك بسبب وفاة والده و هو العائل الوحيد لالسره بعد والده و مرفق طيه المذكرة و صورة من 2018/2019

 .وفاه لاادة شه

 الموافقة القرار : 

4/4 

وص ضرورة توفير الخطاب الوارد من االدارة العامه لشئون التعليم و الطالب بالجامعه )ادارة االمتحانات ( بخص
و ذلك لزوم  2018/2019 اوراق تصوير خاص المتحانات الفصل الدراسى االول )دور يناير ( للعام الجامعى

 .االلكترونى التصحيح 

 فقةالموار : القرا

 لشفهى و التخلفات و النظرى (المتحان ) العملى و اول ابخصوص اعتماد جدا 4/5

 الموافقة القرار : 

المشاركين فى لك بخصوص رفع نسبة الغياب عن الطالب المذكرات الوارده من قسم رعاية الطالب بالكلية و ذ 4/6
 و التواريخ .االسماء و مرفق طيه صورة من كشوف  الرياضية األنشطة

 الموافقة القرار : 

بالفرقه الثانية  مهاب مروان منير عمادوص رفع الغياب عن الطالب / خصب يةالطبالتقرير الطبى الوارد من االدارة  4/7
االكبر للقدم اليسرى و تم عمل جراحه ويوصى  باألصبع صديديتجمع  حيث ان الطالب يعانى من التهاب شديد و

 .12/11/2018يوم من  15و  31/10/2018ة ايام من لمدة عشربالراحه 

 الموافقة القرار : 

االولى  بالفرقة سامح اسماعيل الخضرىص رفع الغياب عن الطالب / ارة الطبيه بخصواالدالوارد من  الطبيالتقرير  4/8
  17/11/2018حاد و ويوصى بالراحه لمدة اسبوع من  شعبيهاب حيث ان الطالب يعانى من الت

 الموافقة قرار : لا

 رقةبالف محمد حامد على ابو حسينبخصوص رفع الغياب عن الطالب /  لطبيةااالدارة التقرير الطبى الوارد من  4/9
 لراحةابويوصى  المتابعةاالولى باقى لالعاده حيث ان الطالب يعانى من اكتئاب نفسى  و يحتاج للعالج المستمر و 

 19/11/2018ن يوم م 15و لمدة  18/10/2018لمدة شهر من 

 الموافقة القرار : 

رقه الثالثه  الفب  ىحماده سعيد عبد النبالتقرير الطبى الوارد من االدارة الطبيه بخصوص رفع الغياب عن الطالب /  4/10
من   خ العمليةاسابيع من تاري 4حيث ان الطالب يعانى من كسر باالصبع الرابع االيمن  ويوصى بالراحه لمدة 

3/11/2018 

 الموافقة القرار : 

االولى حيث  بالفرقة جهاد طلعت مصطفى/  الطالبةبخصوص رفع الغياب عن  الطبيةالوارد من االدارة  الطبيالتقرير  4/11
 العظمية بالمفصلةلوجود كسر  العجزيةو االولى  القطنية الخامسة الفقرةبين  فقاريزحزح من تتعانى  الطالبةان 

 18/11/2018لمدة اسبوعين  من  بالراحةويوصى   القطنية مسةخالا للفقرة الخلفية

 الموافقة القرار : 

ث لى حياالو بالفرقة  احمد سعد عوضبخصوص رفع الغياب عن الطالب /  الطبيةالوارد من االدارة  الطبيالتقرير  4/12



 19/11/2018ن ع ماسبو لمدة بالراحةويوصى ان الطالب يعانى من تمزق بأربطة الكاحل االيسر 

 الموافقة القرار : 

االولى  بالفرقة  ايمن محمد احمد محمدبخصوص رفع الغياب عن الطالب /  الطبيةالوارد من االدارة  الطبيرير التق 4/13
 5/11/2018ن لمدة شهرين م احةلرباى حيث ان تم تركيب شريحتين و مسامير باليد اليمنى  ويوص

 الموافقة القرار : 

الثانية  بالفرقة محمد اشرف كامل مرزوق/  بخصوص رفع الغياب عن الطالب الطبيةالوارد من االدارة  الطبيرير تقال 4/14
 .12/10/2018حيث ان الطالب يعانى من تمزق بأربطة الساق اليسرى وتم عمل جبس  لمدة ثالثة اسابيع  من 

 الموافقة القرار : 

بالفرقه الثالثه حيث  اميره عاطف احمدبخصوص رفع الغياب عن الطالبه /  الطبيةاالدارة الوارد من  يطبالالتقرير  4/15
 2/12/2018ايام  من  5تعانى من تجمع دموى بالكتف و الفخذ االيسر نتيجة كدمه ويوصى بالراحه لمدة  الطالبةان 

 الموافقة القرار : 

بالفرقه  حازم حسنى عبد العظيم حسينعن الطالب / ب يافع الغبخصوص ر الطبيةالوارد من االدارة  الطبيالتقرير  4/16
 24/11/2018لمدة اسبوع من  االولى حيث ان الطالب يعانى من خراج مفتوح  ويوصى بالراحه

 الموافقة القرار : 

ى لقه االوبالفر  يوسف ياسر المحالوىبخصوص رفع الغياب عن الطالب /  الطبيةالتقرير الطبى الوارد من االدارة  4/17
اليسر ويوصى بالراحه لمدة اسبوع من من قطع بالغضروف الداخلى لمفصل الكتف اانى يع حيث ان الطالب

25/11/2018 

 الموافقة القرار : 

بالفرقه االولى  محمود محمد الشرقاوىبخصوص رفع الغياب عن الطالب /  الطبيةدارة الوارد من اال التقرير الطبى 4/18
ويوصى بالراحه لمدة اسبوعين من  ولىتمزق بأربطة الكاحل االيسر من الدرجه االعانى من حيث ان الطالب ي

28/11/2018 

 الموافقة القرار : 

بالفرقه االولى  مصطفى صابر عباساب عن الطالب / التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبيه بخصوص رفع الغي 4/19
لمدة اسبوع من  بالراحةمنى و كدمه بالكوع االيمن ويوصى لقدم اليحيث ان الطالب يعانى من جرح قطعى بباطن ا

2/12/2018 

 الموافقة القرار : 

 معيجاالو الذى يطلب فيه ايقاف قيده عن العام  احمد سامى خالف عبد الحميد عمارهالطلب المقدم من الطالب/  4/20
 2018/2019 الجامعيالثانية للعام  بالفرقةانه مقيد 2018/2019

 الموافقة  القرار :

الثانية حيث ان  ةفرقبال عال محمد حسنبخصوص رفع الغياب عن الطالبه /  الطبيةاالدارة التقرير الطبى الوارد من  4/21
 7/12/2018الطالبه تعانى من االم حاده اسفل الظهرمع كدمه بالظهر ويوصى بالراحه لمدة اسبوع من 

 الموافقة القرار : 

ل الفصبخصوص اعتذاره عن بالفرقة الثانية  مناحي سعد ناصر العجميمحمد محسن طالب / دم من الالطلب المق 4/22
 ية .م وذلك لظروفه المرض 2018/2019الدراسي األول للعام الجامعي 

 الموافقة ار : قرال

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 
 بشأن نموذج التقدم للمشروع البحثى المدعم من والبحوث الخطاب الوارد إلينا من االدارة العامة للدارسات العليا 

 امعة .الج

  .أحيط المجلس علما ً : القرار



5/2 

لمشروعات    2019اير الخطاب الوارد إلينا من إدارة العالقات الثقافية بشأن النداء  السادس  أخر موعد للتقدم فبر  
رنامج + ن خالل بتطوير التعليم العالي المموله من األتحاد األوربي م ERASMUS  حيث تهدف هذه المشروعات الي

ي باال مستويات التعليم العالي ، والمساهمه في مشروعات التعليم   العال جميعانشاء برنامج ودراسات جديدة علي 
يورو .للتواصل  1000000سنوات ( وتصل ميزانيه المشروع الواحد الى 3-2ضافه الى مشروعات طويله األجل )

     WWW.erasmusplus-egypt eu الموقع  زياره 

 .اأحيط المجلس علم : القرار

5/3 

عن  2019/  2018إدرة المنح بشأن األعالن الرابع ) اوال ( لعام  الخطاب الوارد إلينا من إدارة العالقات الثقافية  
على منح لجمع المادة العلمية للماجستير من دول اليابان على ان يتم التقدم للحصول  فتح باب التقدم بالنظام التنافسى

حتى  11/11/2018قطاع الشئون الثقافية والبعثات  فى الفترة من نى لالكترونى من خالل الموقع الكترو
10/12/2018 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/4 

/  2018رة المنح بشأن بشأن األعالن الرابع ) ثانيا ( لعام  فية إداات الثقادارة العالقالخطاب الوارد إلينا من إ  
دارسى او عام دارسى للمرحلة فصل عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسى للحصول على منح دراسية لقضاء  2019

ع ى  لقطاالكترون خالل الموقععلى ان يتقدم الكترونىا من الجامعية والماجستير  وكذا بعثات االشراف المشترك 
   10/1/2018حتى  11/11/2018الشئون الثقافية والبعثات  فى الفترة من 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/5 
لى  نامج تفيذى  للتعاون العلمى والفنى بين وزارة التعليم العان برالخطاب الوارد إلينا من إدارة العالقات الثقافية بشأ  

 م 2020/  2018لآلعوام  رية بالمجر  لبشرات االقداة ج .م. ع  ووزار

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/6 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن  مشروع مذكرة التفاهم للتعاون فى مجاالت التعليم 

العالى بجمهورية  استونيا ة التعليم بية وزارالتعليم العالى والبحث العلمى  فى جمهورية مصر العر زارةالعالى  بين و

. 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

 خطاب الوارد  إلينا  من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن  عدم االستثناء من شرط اللغةلا 5/7

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/8 

بشأن  التبادل الثقافى  كتاب مكتب العالقات الثقافية  افيةقات الثقالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعال 
 Swatiلمتضمن امكانية التعاون مع السيده األستاذه الدكتوره /ليمة  ـ سفارة جمهورية مصر العربية بالهند  واوالتع

patanker عميد الشئو(ن العالقات الدوليه  والمسئول التنفيذي لشئون العالقات الدوليه بiitلمناقش )كانيه ه ام

فى أمكانية  بالبريد األلكتروني نموذج مذكرة  التفاهم قابلة للتعديل للنظر  Bombay( iitن  وقد ورد نموذج)التعاو

 انشاء مركز للتميزلدرجة الدكتوراه واستخدمها مع جهات أخرى متضمنة أنشاء برنامج مزدوج 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/9 

معة لشئون الدارسات العليا والبحوث  بشأن  افادة باعادة الجانائب رئيس  من مكتب السيد  أ.د /د إلينا الخطاب الوار
فتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام   POLTECNICO DIMILANOامعة العلوم والتكنولوجيا بميالنو  ج

  المختلفة بالجامعة   وط المنحعلى كافة شر للحصول على الدكتوراة لالطالع 2018/2019األكاديمى 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

http://www.erasmusplus-egypt/


5/10 
وم إلينا  من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن  مشروع  مذكرة التفاهم فى مجال التعليم والعل الوارد  طابالخ

 وجمهورية تنزنيا المتحدة .والتنكنولوجيا  بين جمهورية مصر العربية  

  .س علما ًالمجليط أح : القرار

5/11 

لتفاهم فى مجال التعليم والعلوم رة االخطاب الوارد  إلينا  من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن  مشروع  مذك
يادتكم بشأنها فى عام تنا بمقترحات سحيث تمت موافا العربية  وجمهورية كرواتياوالتنكنولوجيا  بين جمهورية مصر 

2014 

  .جلس علما ًأحيط الم : القرار

5/12 

ه رانيالخطاب الوارد إلينا من إدارة العالقات الثقافية بشأن  برتوكول الدوره السابعه للجنه المشتركه المصريه  األوك

ئاسه بر 2018نوفمبر  2اكتوبر الي  31للتعاون األقتصادى والعلمي  والفني المقرر عقدها بكييف خالل الفتره من  

 لي عن الجانب المصري   برجاء موافاتنا  بمقترحات  ثمار  والتعاون الدوه  األستالدكتوره  وزير

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/13 

 فية بشأن  التبادل الثقافى  كتاب مكتب العالقات الثقافيةلثقاالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات ا

مدير قسم  Ravish Shahوالمتضمن امكانية التعاون مع السيد  هند ربية بالوالتعليمة  ـ سفارة جمهورية مصر الع

 ديلللتعمسودة  مذكرة تفاهم  قابلة مع جهات أخرى باستخدام   (لمناقشة أمكانية التعاون GESUالشئون الدوليه )

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/14 
فاقية التعاون فى مجال   مقترح للبرنامج التنفيذى الت  ة بشأنالثقافي الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات

 2018/2021العلمى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان للالعوام عليم العالى والبحث الت

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/15 

( بالزام كل من  1187معة رقم ) قرار رئيس الجا  زية للعالقات الثقافية بشأنلمركلينا من االدارة االخطاب الوارد إ

سات العليا بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقى أو الدار لمرحلةالباحث المتقدم للتسجيل 

 الرقميه  بالنسبه لطالب كتبهالم تكليف . ك المعرفةالسفر للمشاركة بالمؤتمرات بالخارج بتقديم أفادة بتسجيل فى بن

ب الدراسات العليا ما اء طاله واعطالدراسات  العليا بضروره تسجيل وتفعيل الطالب لحسابهم علي بنك  المعرف

 ينص علي ذلك مع شهاده استخراج براءه تسجيل عنوان الرساله العلميه 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/16 

بشأن جوائز   للدراسات العليا والبحوثلجامعه  س ايالوارد  من مكتب  السيد األستاذ الدكتور  نائب رئ الخطاب
 التربيه البدنيه وعلوم  الرياضه   -العلوم األساسيه  –ديريه   والتشجيعيه    والتفوق في  العلوم الهندسيه الجامعه  التق

 بتسجائزه أحسن باحث   سيتم قبول الترشيحات من يوم ال وراه (/جائزه أحسن رساله علميه  )ماجستير ودكت
 حيث تم ترشيح : عد المرفقهيوم من تاريخه وذللك طبقا للقوا 45ولمده  8/12/2018الموافق 

علي جائزه  سعد جعفر محمد عمرو/تم ترشيح د .علي أفضل رساله دكتوراه أحمد حلمي  عبد المجيد غراب /د
 الجامعه التشجيعيه

  الموافقة . : القرار

 البحوث سادساً : الدراسات العليا و

6/1 
حسين خضر حسين للطالب /  التربية الرياضية تخصص ألعاب مضرب في  اعليال تمنح درجة دبلوم الدراسا

  2017/2018للعام الجامعى  2017المقيد بدورة الخريف    العنزى

 معة .مع رفع الموضوع لمجلس الجا القرار:  الموافقة

6/2 
بدورة المقيد  اهيم محمد إبراهيم صالحإبرلرياضية للباحث / لتربية اا تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى

خصص كمال أجسام بعنوان ) تصميم جهاز المنازالت والرياضات المائية   ت تابيقبقسم نظريات وتط 2017خريف 



 ألجسام ( تدريبي لتحسين بعض األوضاع الفنية لالعبي كمال ا

 :تحت إشراف 

 ياضات المائية رنظريات وتطبيقات المنازالت والالمالكمة ورئيس قسم  اذ تدريبتد/ أحمد سعيد أمين خضر أس0أ

 ستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةمعاذ أد/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 0أ

 ة يس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائد/ محمد بيلى إبراهيم بيلى مدر

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقة:  اارالقر

6/3 

المقيد بدورة   حمد عبد الموجود الدباوىماضية للباحث / لتربية الريكتوراه الفلسفة فى اتسجيل موضوع رسالة د
م ضات المائية   تخصص كونغ فو  بعنوان ) تأثير إستخداوالريا بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت 2017خريف 
ئية والبدنية الخاصة لدى العبى ت الجهد الالهوائي الالكتيكى على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيمياتدريبا

 يك  بوكسينغ  ( الكونغ فو  والك
 :تحت إشراف 

 ريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية سعيد أمين خضر أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظ د/ أحمد0أ
 ضية م يوسف عبد العليم أستاذ فسيولوجيا الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الريابد الحليد/ ع0أ
 لمائيةنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ابقسم مدرس عيد  د/ السيد كمال عبد الفتاح 

 لجامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ا القرار:  الموافقة

6/4 

المقيد بدورة    شحات عبد العظيم شرفمحمد ة الرياضية للباحث / لتربيى اتسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة ف
طرق  رياضية تخصصريب وعلوم الحركة الوطرق التدريس والتد اهجلمنالمدرس المساعد  بقسم ا 2017خريف 

 يةالتربية التفاعلية على بعض نواتج التعلم للطالب المعلم بكل استخدام المنصات التعليميةتأثير نوان )تدريس   بع
 الرياضية جامعة مدينة السادات   ( 

  : تحت إشراف
وم اهج وطرق التدريس والتدريب وعلد/ عصام الدين متولى عبد هللا أستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المن0أ

 ضيةالحركة الريا
 الرياضية م الحركةاهج وطرق التدريس والتدريب وعلوتاذ مساعد بقسم المند/ عبد هللا عبد الحليم محمد أس0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/5 

المقيد ة بدورة     لتوتسماء حسنى محمد شأتسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / 
طرق  ضية تخصصطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياو اهجالمن بقسمس المساعد  المدر 2017خريف 

العملية  التربيةمقرر وتأثيرها على بعض نواتج تعلم فيجوال بيسك   باستخدامتدريس   بعنوان )برمجة تكنولوجية 
 ة (الداخلية لطالبات كلية التربيه الرياضي

 :تحت إشراف 
لوم تدريب وعاهج وطرق التدريس والق التدريس بقسم المنرلمناهج وطتاذ اد/ عصام الدين متولى عبد هللا أس0أ

 الحركة الرياضية
 وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية المناهجأستاذ مساعد بقسم  رحاب عادل عراقى جبل د/ 0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/6 

المقيد بدورة      ميعبد الحلى قطب أحمد عللفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / وراه اتسجيل موضوع رسالة دكت
والجمباز لتمرينات والعروض الرياضية  ) برنامج تدريبات نوعية فى ضوء  تبقسم نظريات وتطبيقا 2017خريف 

وس ( على جهاز متوازى ) الرقال من أعلى إلى أسفل ى وتأثيره على مستوى أداء مهارة اإلنتكالتحليل البيوميكاني
 ( اآلنسات

 :تحت إشراف 
والجمباز والتمرينات والعروض  تنظريات وتطبيقابد الحميد عبد الحافظ أستاذ مساعد بقسم  حمد عشرين  م د/0م0أ
 .لرياضية ا
 ضمباز والتمرينات والعرووالج تد/ ماجدة محمد السعيد عبد الرحمن  أستاذ مساعد بقسم   نظريات وتطبيقا0م0أ 

 الرياضية
 والجمباز والتمرينات والعروض الرياضية تقاوتطبي نظريات مسبق د/ أسامة عز الرجال محمد العوضى مدرس



 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/7 

ف المقيد بدورة خري  إسالم أحمد محمد حسنينالتربية الرياضية للباحث /  تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى
ري تخصص مبارزة  بعنوان ) تقييم األداء اإلدا لمائية  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ا 2017

 رزة فى محافظة الغربية  ( لرياضة المبا
 :تحت إشراف 

 بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   مساعد  د/ محمد عباس صفوت  أستاذ00مأ
 الوة أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية د/ سماح أمين ح0م0أ

 ائيةت والرياضات المد سالم مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالبد المجيد/ محمود ع

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة ر: القرا

6/8 

مقيد بدورة خريف ال   هيثم حمدى عبد الحليمتسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحث / 
األنشطة  بعنوان ) دراسة تحليلية لمعوقات ممارسةرويح تخصص ت  بقسم أصول التربيه الرياضية   2017

 الترويحية بمدينة البعوث اإلسالمية   ( 
 :حت إشراف ت
 لبيب عبد العزيز لبيب  أستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياضية  د/0أ

 غراب مدرس بقسم أصول التربية الرياضيةد/ أحمد حلمى عبد المجيد 

 ع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .م موافقةالقرار:  ال

6/9 

المقيدة بدورة أكتوبر  دينا مصطفى سعيدة /التربية الرياضية للباحثة  تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى
ي على الكفاءة البدنية والنفسية للمرأة رياضية    بعنوان )فاعلية برنامج ترويحي رياضأصول التربية البقسم 2016

  العاملة   (
 :راف تحت إش

صول التربية بقسم أ المتفرغ وعميد الكلية  السابق  الترويح الرياضىأستاذ حمدى محمد عباس السيسى د/ 0أ
 الرياضية 

 بقسم أصول التربية الرياضية  ة أستاذ مساعد د/ فتحى توفيق فتحى حفين0م0أ
 هدى مدرس بقسم أصول التربية الرياضيةد/ رقية محمد الم

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة . مع وافقةالقرار:  الم

6/10 

المقيدة بدورة     فاطمة هادى عيد حجاج العازمىتسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحثة / 
ات الصحية المرتبطة بممارسة النشاط للخدم ة تقويميةبقسم علوم الصحة الرياضية    بعنوان )دراس2017خريف ال

  الصحية لكبار السن بدولة الكويت   ( المراكز الرياضى ب

 :تحت إشراف 
  الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم    أستاذ فسيولوجيا 0أ
 ياضية الرعلوم الصحة  بقسم   مدرس  محمود فتحى الهوارى   د/

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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المقيدة بدورة      ليليان أشرف إبراهيم عمارجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحثة / ست
 ر التعلموالجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  بعنوان ) تأثي تالمعيدة بقسم نظريات وتطبيقا2017الخريف 

الرياضية جامعة  التربيةجهاز طاولة القفز لطالبات كلية  ىمية علبة األماالمدمج على بعض نواتج التعلم لمهارة الشقل
 . مدينة السادات (
 :تحت إشراف 

 والجمباز والتمرينات والعروض الرياضية تد/ مشيرة إبراهيم العجمى أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقا0أم

 ات والعروض الرياضية ينز والتمرلجمباوا تمساعد بقسم نظريات وتطبيقا يد أمين  أستاذل السد/ وسام عاد0أم

 والجمباز والتمرينات والعروض الرياضية تد/ إيمان كمال الدين المعصراوي  مدرس بقسم نظريات وتطبيقا

 الجامعة . مجلسمع رفع الموضوع ل القرار:  الموافقة
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المقيدة بدورة       لعجمىلم ابدحة ناصر سار  فى التربية الرياضية للباحثة / تسجيل موضوع رسالة الماجستي

لجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  بعنوان ) بناء إختبار معرفى وا تيات وتطبيقابقسم نظر 2017الخريف 



 ة الكويت   (بدول لمعلمات التربية الرياضية والعروض الرياضية  تللمهرجانا

 :تحت إشراف 
  ينات والجمباز والتمر تبقسم نظريات وتطبيقا سية ورئيرياضد/ أمل صالح سرور  أستاذ التمرينات والعروض ال0أ

                                             رياضية لا والعروض                                                                    
ريس والتدريب وعلوم طرق التدالحيوية المتفرغ بقسم المناهج و اأستاذ الميكانيك  د/ سعيد عبد الرشيد خاطر0أ

 الرياضية  
 لعروض الرياضيةوالجمباز والتمرينات وا تمدرس بقسم نظريات وتطبيقا د/ منال محمد عزب الزينى0م0أ

 لجامعة .س امع رفع الموضوع لمجل القرار:  الموافقة
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للعام الجامعى  2018لخريف ( دور ا دكتوراه –ماجستير  –) دبلوم دراسات العليا ال امتحاناتتحديد موعد 
  -على النحو التالى :وذلك  2018/2019

  28/1/2019الشفوى أقسام يوم  27/1/2019إمتحان الشفوى العام يوم    
 9/2/2019حتى  30/1/2019من  إمتحان التحريرى العام إبتداً 

 الموضوع لمجلس الجامعة .مع رفع  لموافقةا  القرار:
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 ماؤهم بعد المقيدين بدرجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم المناهج وطرق التديساآلتى أسإلغاء قيد الباحثين 
  -والتدريب وعلوم الحركة الرياضية وذلك النتهاء المدة القانونية للتسجيل وهم :

 ميرة محمد هالل سيد أحمد أ -1

 أية محمد قرشى  -2

 حمود محمد عوض  ة سيد مهب -3

 لمجلس الجامعة .الموضوع مع رفع  لموافقةا  القرار:
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  التقارير السنوية الواردة من قسم ألاقسام العلمية إعتماد

 القسم  إلاسم  م 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  مصطفى محمود حامد الجمس ى -1

 طبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ريات وتنظ طاهر محمد الشرقاوى  -2

 وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ظريات ن شعبان النشار أحمد -3

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  إيمان محمد أبو الفتوح  -4

 ب ت املضر نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضا سارة عاطف فتحى -5

  املضربماعية ورياضات جاضات النظريات وتطبيقات الري محمود جابر زهو -6

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب محمد أمير أنور  -7

 نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  وائل رشاد حامد عبد الفتاح  8

  ب القوى نظريات وتطبيقات ألعا محمد كمال عبد العال بدير  9

 ى و عاب القنظريات وتطبيقات أل مروى محمد بسيونى  10

 نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  رف البشأحمد أش 11



 والعروض الرياضية   تنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينا منى يحى أمين البصال  12

 ضية  ض الرياوالعرو  تنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينا تيسر عبد الفتاح الخفبف  13

 عروض الرياضية  وال توالتمرينا الجمباز نظريات وتطبيقات  رشا محمود شلتوت 14

 والعروض الرياضية   تنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينا هدير عصام الدسوقى  15

 والعروض الرياضية   تنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينا أية فتح هللا حسن ورد  16

  عروض الرياضية لوا تيناوالتمر نظريات وتطبيقات الجمباز  لحكم طبانة د عبد اأحمد محم 17

 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:
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 : أبحاثتسجيل 

ة ـ الاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائي محمد عباس صفوتالطلب املقدم من الاستاذ الدكتور/ 

 و التالي:وافقة علي تسجيل أبحاث إلانتاج العلمي وهي علي النحخصوص املكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات ب

 ان البحثعنو  م
 مكان النشر

 تاريخ النشر ــهنوعـ

1 

The effect of different kinds of training (weightlifting, 

Plyometric, and ballistic) on developing the muscle ability 

and the skill performance level of p 

ayers (Foil, Sabre, Epee) 

assiut journal of sport science 

and arts 
 م2013 جماعي

2 

تأثير اسلوب التعلم التبادلي الثالثي على تعلم بعض مهارات املبارزة 

ية الرياضية ـ بسالح الشيش لدى طالب الفرقة ألاولى بكلية الترب

 جامعة املنوفية

كلية  رياضية ـمجلة بحوث التربية ال

جامعة التربية الرياضية للبنات, 

 الزقازيق

 م2014 يزوج

3 
ر تنمية التوقع الحركي على بعض املتغيرات البدنية واملهارية تأثي

 ومستوى ألاداء لالعبي سالح السيف

مجلة العلوم البدنية والرياضية كلية 

رياضية ـ جامعة مدينة التربية ال

 السادات  

 م2016 فردي

4 
بعض املتغيـرات البدنيـة واملهاريـة الخططية علي  ـر تطوير تأثي

 مسة املزدوجة لالعبي ســالح السيفكتساب أحقية اللا

مجلة العلوم البدنية والرياضية كلية 

الرياضية ـ جامعة مدينة التربية 

 السادات

 م2017 فردي

5 
الهوائية والالهوائية لالعبي سالح السيف بداللة  التنبؤ بالقدرة

 رات البدنية ض املتغيبع

مجلة العلوم البدنية والرياضية كلية 

ـ جامعة مدينة  لتربية الرياضيةا

 السادات

 م2017 فردي



6 
Effect of S.A.Q training on certain physical variables and 

performance level for sabre fencers / p. 46  

Ovidius University Annals, Series 

Physical Education and Sport 

/Science, movement and health 

vol. Xv Iii, issue 1, 2018 romania 

 م2018 فردي

7 
املركب علي القوة املميزة بالسرعة ومستوي فاعلية التدريب 

 املركبة ملبارزي سالح السيف املهاريةألاداءات 

 وفنون الرياضةاملجلة العلمية لعلوم 

التربية الرياضية للبنات بالجزيرة  ليةك

 جامعة حلوان

 م2018 فردي

 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:
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 مثه بالقسلدكتور / طارق محمد خليل الجمال والخاص بتسجيل ابحاالطلب املقدم من ا

 محمد خليل الجمال. وهي على النحو التالي: تور/ طارق املوافقة على تسجيل ألابحاث العلمية الخاصة بالدك

 مكان النشر تاريخ النشر عهنو  اسم البحث م

1 
 "تأثير القدرات التوافقية الخاصة على مستوى 

 ي لناشئي هوكي امليدانألاداء املهار 
 م2008 /3/4 - 1من  فردي

لي ألاول للتربية البدنية والرياضة تمر الدو املؤ 

كلية  -البدنية والرياضة ية والصحة قسم الترب

 ويتالك -التربية ألاساسية 

2 
 اس ملكونات مستوى إلانجاز التنافس ي بناء مقي

 لبعض املهارات في هوكي امليدان
 م22/8/20011 فردى

كلية التربية الرياضية بنين   -جلة العلمية امل

 لزقازيقجامعة ا

3 

وعالقتهما الاستثارة الانفعالية وفاعلية الذات 

تائج املباريات لدى العبي بعض رياضات ألعاب بن

 املضرب.

Emotional arousal and self-efficacy and 

their relation to match's results some of the 

players Racket Sports Games 

 م1/1/2014 فردي

 عة أسيوط جام -ية التربية الرياض كلية

 مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

 38إلاصدار  - الرياضية

4 

 يرة على تنمية و تأثير برنامج مقترح باأللعاب الصغ

تطوير بعض القدرات التوافقية واملهارات 

 ألاساسية 

 للهوكي يلالعبي املشروع القوم

 فردي
 6 - 4 من

 م11/2014/

مر املؤت - املؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر 

 كلية  -الدولي الثالث لإلبداع الرياض ي 

 وانجامعة حل -لرياضية التربية ا

5 

ة لعاب التمهيديبرنامج تعليمي باستخدام ألا

للتغلب على صعوبات التعلم لبعض مهارات 

 رياضات املضرب 

 لدى طالب كلية التربية الرياضية

 11/8/2015 فردى
 مجلة جامعة مدينة السادات 

 والرياضةالبدنية للتربية 

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


6 

 أثر استخدام برمجية تعليمية على التحصيل

املعرفي ملقرر ألالعاب الصغيرة ورياضات املضرب 

 الرياضية ب كلية التربيةلطال 

 25/6/2016 فردى
 مجلة جامعة مدينة السادات 

 للتربية البدنية والرياضة

 

7 

ت التخطيط إلدارة الوقت ملراحل التعلم محددا

ليمية  كدالة على مستوى التعحدة املهارى بالو 

 ياضات املضربإنجاز مهارات ألارسال لبعض ر 

 1/1/2017 فردي
 ات مجلة جامعة مدينة الساد

 دنية والرياضةللتربية الب

8 

عالقة الكفايات التكنولوجية والتدريسية بتحقيق 

ادة رياضات املضرب اهداف التحصيل الدراس ي مل

 وألالعاب الصغيرة

 1/4/2018 فردى

الرياضة  وعلوم العلمية للتربية البدنيةاملجلة 

للبنين بالقاهرة  الرياضية كلية التربية

 حلوان جامعة
  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:
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م بقسم  2015المقيد بدورة أكتوبر  متولي احمد امين لطفي/  للباحثالفلسفة في التربية الرياضية  دكتوراهنح درجة م
تصميم نماذج تعليمية ثالثية األبعاد في ضوء لمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان " ا

 " ةاضالريلجمباز لدى طالب كلية التربية مهارات ا لم بعضعلى القدرة المكانية وتع ليل الحركى وتأثيرهاالتح

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

 والبيئة تمع بعاً : لجنة شئون خدمة المجسا

7/1 

خطابات بروتوكول لجنة المرأة باالتحاد المصري أللعاب القوي ومستشفي بهية لمرضي سرطان الثدي وكلية بشأن 
مع لمتابعة اتفاقيات التعاون  التواب سالي عبد أ.م.د/ ةية جامعة مدينة السادات حيث تم تكليف السيدالتربية الرياض

بة تقرير بذلك لعرضه علي مجلس الكلية ومجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ت المتقدمه البرام االتفاقيات وكتاالجها
 لس الجامعة .ومج

 .ة .مع رفع الموضوع لمجلس الجامع الموافقة  : القرار

7/2 

ندوات والدورات العمل والش ) وريات الفاعل إقامةلعلمية بالكلية لمتابعة خطة األقسام ا بشأن مخاطبة السادة رؤساء
بمتابعة خدمة المجتمع وتنمية  هبة هللا الدياسطي ... ( الخاصة بكل قسم علي حدة ، حيث تم تكليق السيدة الدكتور/

 البيئة وكتابة تقريرها .

 . القرار:  الموافقة

لسيد اصة باالة الدكتوراه الخلخاص برسذلك بشأن المشروع امن قسم أصول التربية الرياضية و بشأن الطلب المقدم 7/3
لجنة المناقشة تور / احمد حلمي عبد المجيد غراب مدرس بقسم أصول التربية الرياضية وما جاء بتوصيات الدك

ط الترويحي بالجامعات المصرية والحكم علي رسالة الدكتوراه الخاصة بسيادته من المشروع المقترح لتطوير النشا
 وتقديمه .مشروع نتهاء من اعداد اليفيد االد تقدم سيادته بما وق

 الموافقة .القرار:  

علي ان يحدد يوم األحد  المعرض الخيري السنوي للمالبس ضمن خطة لجنة المجتمع وتنمية البيئة  إقامةبشأن  7/4
 م القامة المعرض . 30/12/2018الموافق 

 .ار:  الموافقةالقر

اضات مهرجان السباحة والري إقامةضات المائية بشأن لمنازالت والرياطبيقات الب المقدم من قسم نظريات وتالط 7/5
 م . 12/12/2018الموافق   األربعاء( وذلك يوم  23فرقة الرابعة ) بنات ( مهرجان الدفعة لللمائية ا

 . القرار:  الموافقة

كرة الطائرة لطلبة مهرجان  –ي للطفل م العالمالتقارير الخاصة بالفاعليات التي أقيمت وهي ) اليو بشأن اعداد وكتابة 7/6



 ة التي أقيمت بمركز الخدمة العامة (يالتدريب لدوراتا –بمدينة السادات  اإلعداديةارس وطالبات المد

 .القرار:  الموافقة

  ثامناً : ما يستجد من أعمال
  ألطاف غانم علي البناو/  الكويتمن دولة ة الوافدة التربية الرياضية للباحث تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى 8/1

بعنوان )   المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم 2018/ 2017ف المقيد بدورة خري
  برنامج تعليمي باستخدام النماذج ثالثية األبعاد وتأثيره علي مستوي أداء بعض مهارات الجمباز لطالبات دولة الكويت

 ) 
 : تحت إشراف

 الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم اأستاذ الميكانيكعبد الرشيد خاطر د/ سعيد .أ – 1
 ) مشرفاً ( .الرياضية  الحركة 

 (مشرفاً )الرياضية الحركة  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوممساعد بقسم  أستاذم.د/ احمد طلحة حسين أ. – 2

 فع الموضوع لمجلس الجامعة .مع ر القرار:  الموافقة

لدولي الخاص بخصوص تشكيل لجان المؤتمر العلمي ا " مقرر المؤتمر " لالمقدم من السيد أ.د/ وائل قندي االقتراح 8/2
 : تم اقتراح التشكيل كالتالي  م  18/4/2018وحتي  17/4بالكلية والمقرر انعقادة في الفتره من 

 أ.د/ وائل قنديل رمقرر المؤتم

 أ.د/ عميد الكلية يس اللجنة التنفيذيةرئ

 د/ سماح حالوةم.أ. رئيس لجنة السكرتارية

 أ.م.د/ اكرم كامل ةواالعاش اإلقامةرئيس لجنة 

 أ.د/ بكر سالم لنقل والمواصالترئيس لجنة ا

 أ.د/ عاطف سيد احمد رئيس لجنة الطباعة والنشر

 دأ.د/ سعيد عبد الرشي رئيس لجنة األنشطة الموازية

 أ.د/ مني مصطفي  رئيس لجنة العالقات العامة واالعالم

 أ/ جمال البحيري " أمين الكلية " رئيس اللجنة المالية

 أ.د/ عصام الدين متولي  لخارجي رئيس لجنة الدعاية والتسويق ا

 أ.د/ جمال حمادة رئيس اللجنة العلمية

 أ.د/ عزة العمري  رئيس اللجنة العام لوورش العممتابعة الجلسات العلمية رئيس لجنة التنظيم و
.د/ طارق عبد الرءوف رئيس لجنة مسئولي أ

 ندواتال
 أ.د/ احمد سعيد       رئيس لجنة ورش العمل

 أ.د/ احمد عمارة جنة التسجيل واالستقبالرئيس ل

 أ.د/ احمد عبد الحكيم مراسم حفل االفتتاحرئيس لجنة 

 أ.د/ احمد الشافعي تواالستفسارا األبحاثرئيس لجنة تلقي 

  احمد سعيدأ.د/  رئيس لجنة التسويق االلكتروني
 القرار : الموافقة .

اء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية لتكليف كالً من السادة اآلتي ما جبخصوص  8/3
ووفقاً لتخصصاتهم العملية  2018مايو و 2017قرار تكليف أوائل دفعتي مايو أسماؤهم بعد كمعيدين بالقسم وفقاً ل

 وهم :م  2014خمسية لعام الالخطة الخمسيةوحسب 
 د الموجود متولي ود محمد عبمحم – 1
 احمد عبد الرازق غانممحمود  – 2
 خالد عبد الحكيم خلف هللا كريم  – 3
 جمال السيد شهابمحمد  – 4
 صادق عبد العاطي شهابالشيماء  – 5
 عنبر ايمن محمداسراء  – 6

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة



لتكليف كالً من السادة  الرياضات الجماعية ورياضات المضرباء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات ما جبخصوص  8/4
ووفقاً لتخصصاتهم  2018ومايو  2017قرار تكليف أوائل دفعتي مايو اآلتي أسماؤهم بعد كمعيدين بالقسم وفقاً ل

 وهم :م  2014خمسية لعام الالخطة العملية وحسب 
 هللا شحاته حسن الزقعبد  – 1
 محمد ذكي صالحد محم – 2
 عبد المطلب عبد المطلب محمدخالد  – 3
 الربيشي إبراهيمرجب احمد  – 4
 عماد عبد هللا عبد الجوادهند  – 5

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

لتكليف كالً من السادة اآلتي أسماؤهم بعد كمعيدين  العاب القوياء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات ا جمبخصوص  8/5
خمسية الالخطة ووفقاً لتخصصاتهم العملية وحسب  2018ومايو  2017قرار تكليف أوائل دفعتي مايو بالقسم وفقاً ل

 وهم :م  2014لعام 
 احمد السيد عبد الهادي أسماء – 1

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . موافقةالقرار:  ال

 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. ختتمت الجلسة في تمام الساعةال وما لم يستجد من أعما

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 27/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

  أميــــن المـجلس       
 عميــــد الكليــــــة                
  ( محمد ابراهيم الباقيريأ.د/ ) 
 طى (معا) أ.د/ محمد طلعت أبو ال       

 


