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عقدت الجلسة رقم  العاشرة ساعةال م  في تمام 20/3/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: وبحضور كالا   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ ( برئاسة 201)

  واعتذر عن الحضور :

 

 
الجلسة بذكر "بسم   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ افتتح السيد  : االفتتاح

لمجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء ا
 الواردة بجدول األعمال.

 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 201 رقم الجلسة

بدء  20/3/2018 التاريخ 
 الثانية  االجتماع ةنهاي العاشرة االجتماع

  وحدة ضمان الجودةقاعة  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

 ة للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلي أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 3

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري أ.د /  4

 ضات املضربرئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية وريا أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف  5

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د / وائل السيد قنديل 6

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  أ.د / أمل صالح سرور  8

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

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

 أستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ مني مصطفي محمد علي 11

 ستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأ أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 12

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / جوزيف ناجى بقطر  13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أ.د/ ايمان ابراهيم   السيس ي 14

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أستاذ متفرغ  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 15

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

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

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

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 19

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

 أقدم مدرس  د/ هبة هللا عباس الدين الدياسطي    21

 الوظيفة االسم م

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع والبيئة  مد عنبر باللأ.د/ مح 1

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  2



 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2018 مارسعن شهر  تنفيذيالالمصادقة 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
 لس علماا .احيط المجالقرار :

 عن الخطة التنفيذية للوحدة النصف سنوية . مدير وحدة ضمان الجودةالتقرير المقدم من  2/2

 احيط المجلس علماا .القرار :
 بخصوص اعداد تقارير الورقة االمتحانية . 2/3

 احيط المجلس علماا .القرار :
للسادة رؤساء األقسام لسرعة اعداد تقارير المقررات قبل نهاية  روالتطوير المستم ضمان الجودةمدير وحدة الطلب المقدم من  2/4

 شهر مارس .

 احيط المجلس علماا .القرار :
 عن انشطة الوحدة خالل الثالثة شهور السابقة وحدة ضمان الجودةالتقرير المقدم من  2/5

 احيط المجلس علماا .القرار :
 تحليل استمارات الرضا للمتعاملين مع االدارات المختلفة بالكلية . عن نتائج مسئول االيزوالتقرير المقدم من  2/6

 احيط المجلس علماا .القرار :
 ( مراتب هبوط لصالة الجمباز بنات . 5بشأن شراء عدد )  بمحضر لجنة األجهزة العلمية والمختبراتبخصوص ما جاء  2/7

 الموافقة . القرار :
 ( سلم قفز لصالة الجمباز بنات .  3بشأن شراء عدد )  زة العلمية والمختبراتبمحضر لجنة األجهبخصوص ما جاء  2/8

 الموافقة .القرار :
 ( مروحة حائط لصالة الجمباز بنات 8بشأن شراء عدد )  بمحضر لجنة األجهزة العلمية والمختبراتبخصوص ما جاء  2/9

 الموافقة . القرار :
 بشأن : العلمية والمختبرات بمحضر لجنة األجهزةبخصوص ما جاء  2/10

 تجميل مدخل الكلية ) أ ( بزراعات نباتات زينة وفازات زنافورات مياه .

 تجميل واجهة الكلية ) ب ( بعمل سيراميك للواجهة والمدخل الرئيسي .

 تجميل الحديقة الفرعية وسط الكلية ) ب ( بالبالط .

 اعداد الطلبة والطالبات .توسيع قاعات المحاضرات بالكلية ) ب ( نظراً لزيادة 

 انشاء حمام لغرفة األمن بالكلية ) ب (

 بخار ( بالكلية ) ب ( –جاكوزي  –انشاء وحدة ) ساونا 



 بالبارات الحديدية . التعبير الحركي تجهيز قاعات 

 الموافقة . القرار :
 بشأن : بمحضر لجنة األجهزة العلمية والمختبراتبخصوص ما جاء  2/11

 الجيم بأجهزة وأدوات رياضية . تجهيز صالة
 تجديد غرفة الجودة بالكلية ) ب (

 تجديد حمام غرفة الجودة بالكلية ) ب (
 تكملة مدخل الكلية ) أ ( الخلفي بالبالط

 تجديد ساللم ومدخل الكلية ) ب ( للقاعات من ناحية المالعب بالسيراميك والرخام نظراً لتهالكهم .
 لية ) ب (انشاء خط مياة للمالعب بالك

 متابعة االنتهاء من اعمال التشطيبات بمسجد الكلية .
 الموافقة . القرار :

( شاشة لعرض البوربوينت عليها لصالة  1بشأن شراء عدد )  بمحضر لجنة األجهزة العلمية والمختبراتبخصوص ما جاء  2/12

 الجمباز بنات .

 الموافقة . القرار :
 20بشأن شراء كتب ودوريات علمية لمكتبة الكلية باجمالي مبلغ  األجهزة العلمية والمختبرات بمحضر لجنةبخصوص ما جاء  2/13

 الف جنيه فقط عشرون الف جنيه ال غير .

 الموافقة . القرار :
(  20بشأن استكمال تجهيز استراحة الكلية عن طريق شراء عدد )  بمحضر لجنة األجهزة العلمية والمختبراتبخصوص ما جاء  2/14

( خدادية فايبر وايضاً عدد  20سم وايضاً عدد )  120( مخدة فايبر مقاس  20م اسفنج وايضا عدد )  2سم *  120مرتبة مقاس 
 قطع . 3( طقم سرير  20( بطانية قطيفة وعدد )  25) 

 الموافقة . القرار :
( قاعات تدريس بمبني الكلية ) ب (  8ان عدد ) بشأن ترميم وده بمحضر لجنة األجهزة العلمية والمختبراتبخصوص ما جاء  2/15

نظراا للوضع السيئ الذي يوجد عليه قاعات التدريس الموجودة حالياا بالكلية ) ب ( وذلك لحسن سير العملية التعليمية وذلك في 
 جنيه . 47700حدود مبلغ 

 الموافقة . القرار :
بشأن شراء ادوات كهربائية لزوم صيانة الكلية وانارة الطرق  تبراتبمحضر لجنة األجهزة العلمية والمخبخصوص ما جاء  2/16

 بالدور األرضي للكلية ) أ ، ب ( 

 الموافقة . القرار :
( اجهزة حاسب آلي للدخول علي  10:  5بشأن انشاء معمل تكنولوجي مزود بعدد )  بمحضر لجنة المكتبةبخصوص ما جاء  2/17

 نك المعرفة المصري لمساعدة الطالب والباحثين في انجاز االبحاث والرسائل العلمية .قواعد البيانات العالمية وكذلك ب

 الموافقة . القرار :
بخصوص ما جاء بمحاضر االقسام العلمية بالكلية بشأن استثناء الطالب والطالبات المشاركين بالعروض الرياضية الخاصة  2/18

عروض عيد الجامعة من الغياب بالمحاضرات العملية والنظرية والتربية بمسابقة العروض الرياضية للكليات المتخصصة و
 العملية 

 الموافقة . القرار :
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

. بشأن الموافقة على أنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة بنها خالل . بشأن الموافقة على أنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة بنها خالل     بكر محمد سالمبكر محمد سالمأ.د/ أ.د/ من من   الطلب المقدم الطلب المقدم  3/1
  م ، ليوم واحد أسبوعياا . م ، ليوم واحد أسبوعياا .   20182018  ––م م   20172017صل الدراسة الثانى للعام الجامعى صل الدراسة الثانى للعام الجامعى الفالف

 القرار : الموافقة . 



عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بخصوص الموافقة علي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بخصوص الموافقة علي االستاذ الدكتور/ أشرف زكي االستاذ الدكتور/ أشرف زكي الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من  3/2

سم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية سم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية االستاذ المساعد بقاالستاذ المساعد بق  االستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوتاالستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوتندب ندب 

  للتدريس بالمعهد العاليللتدريس بالمعهد العالي

م / م / 20172017للفنون المسرحية وذلك لمادة الشيش )اللياقة( قسم التمثيل واالخراج للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للفنون المسرحية وذلك لمادة الشيش )اللياقة( قسم التمثيل واالخراج للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   

  ( ساعات معتمدة اسبوعياً.( ساعات معتمدة اسبوعياً.66م وذلك بواقع )م وذلك بواقع )20182018

 القرار : الموافقة . 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية   عمرو محمد سعد جعفرعمرو محمد سعد جعفرالدكتور/ الدكتور/ لمقدم من لمقدم من الطلب االطلب ا 3/3

بخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية بخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية   التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات

لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين وذلك لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين وذلك   للتدريب الرياضيللتدريب الرياضيدائمة دائمة والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في اللجنة العلمية الوالجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في اللجنة العلمية ال

أستاذ مساعد بذات أستاذ مساعد بذات   اللجنة لترقيه سيادته لدرجةاللجنة لترقيه سيادته لدرجةبعد عرض التقرير الوارد إلينا من بعد عرض التقرير الوارد إلينا من ووم م 20120188//22//2424الموافق الموافق السبت السبت يوم يوم 

  القسم والكلية والجامعة.القسم والكلية والجامعة.

 القرار : الموافقة . 
بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة ستاذ الُمساعد ستاذ الُمساعد األاأل  رحاب عادل جبلرحاب عادل جبلالطلب المقدم من د / الطلب المقدم من د /  3/4

  ::بحث واحد وعنوانه بحث واحد وعنوانه على تسجيل على تسجيل للموافقة للموافقة   الرياضيةالرياضية

"برنامج تكنولوجى للتربية الحركية وتأثيره على تنمية المهارات الحركية األساسية وبعض المتغيرات النفسية "برنامج تكنولوجى للتربية الحركية وتأثيره على تنمية المهارات الحركية األساسية وبعض المتغيرات النفسية 

  واإلجتماعية لمرحلة ما قبل المدرسة"واإلجتماعية لمرحلة ما قبل المدرسة"

 لموافقة . القرار : ا
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   الدكتور/ وليد أحمد سيد أحمد عليالدكتور/ وليد أحمد سيد أحمد عليالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/5

كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وعضو لجنة التنمية الخماسي الحديث للمعاقين باالتحاد الدولي ـ وذلك كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وعضو لجنة التنمية الخماسي الحديث للمعاقين باالتحاد الدولي ـ وذلك 

م وذلك لعمل م وذلك لعمل 20182018//1212//3131م إلي م إلي 20182018//11//11إلي ايرلندا خالل الفترة من إلي ايرلندا خالل الفترة من   بخصوص الموافقة علي سفر سيادتهبخصوص الموافقة علي سفر سيادته

كورسات تدريبية للمدربين وحكام الخماسي الحديث لفئة المعاقين، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد كورسات تدريبية للمدربين وحكام الخماسي الحديث لفئة المعاقين، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد 

البعثات أو المهام البعثات أو المهام بشأن اعتبار العاملين المشاركون في بشأن اعتبار العاملين المشاركون في   20012001مارس مارس   2020الصادر في الصادر في   371371رئيس مجلس الوزراء رقم رئيس مجلس الوزراء رقم 

الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل 

سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، ومرفق طية نسخة من سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، ومرفق طية نسخة من 

 القرار.القرار.

 القرار : الموافقة  
المدرس المساعد بقسم المدرس المساعد بقسم  لسيد كمال عبد الفتاح عيدلسيد كمال عبد الفتاح عيدتشكيل اللجنة الثالثية لفحص رسالة الدكتوراه للمدرس المساعد / اتشكيل اللجنة الثالثية لفحص رسالة الدكتوراه للمدرس المساعد / ا 3/6

نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية للتعيين في وظيفة مدرس بذات القسم ، علي ان يكون التشكيل علي نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية للتعيين في وظيفة مدرس بذات القسم ، علي ان يكون التشكيل علي 

  النحو التالي:النحو التالي:

أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت   ين خضرين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أماالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمـ ـ 11

  والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ الدكتور/ عيد الحليم محمد عبد الحليماالستاذ الدكتور/ عيد الحليم محمد عبد الحليمـ ـ 22

  ياضية جامعة مدينة السادات.ياضية جامعة مدينة السادات.المائية كلية التربية الرالمائية كلية التربية الر

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىاالستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىـ ـ 33

  المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

 القرار : الموافقة .
للتعيين    سها احمد نبيل محمد حسن شريفدرس المساعد بالقسم / تشكيل اللجنه الثالثيه لفحص رساله الدكتوراه للم 3/7

 علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي :. فى وظيفة مدرس بذات القسم

 الوظيفة اإلسم م



أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم  ا.د/ حمدى عبده عاصم      1

. 

 ميد الكليه . ذ وأستا ا.د/ محمد طلعت ابو المعاطى               2

أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس القسم  أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم             3

. 
 

 القرار : الموافقة .
للتعيين فى وظيفة مدرس  محمود فتحى محمد الهوارىتشكيل اللجنه الثالثيه لفحص رساله الدكتوراه للمدرس المساعد بالقسم /  3/8

 ان يكون التشكيل علي النحو التالي :علي  بذات القسم

 الوظيفة اإلسم م

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم . عاصم     عبد الواحد ا.د/ حمدى عبده  1

 أستاذ وعميد الكليه . حمد طلعت ابو المعاطى              م ا.د/   

القسم  الرياضة ورئيس أستاذ فسيولوجيا أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم             3

. 

  
 . القرار : الموافقة

الي قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب من االولمبياد الخاص المصري  الواردبشأن الخطاب  3/9

اإلقليمية لالنضمام لبعثة االولمبياد الخاص المصري المشاركة في األلعاب بالدكتور / ايمن مرضي سعيد عبد الباري الخاص 

 .2018مارس  23-14للكرة طائرة وذلك في الفترة من  كمدير فني 2018أبو ظبي  –التاسعة 

 القرار : الموافقة .
 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بخصوص تشكيل لجنة ثالثية للسيدبشأن الطلب المقدم من  3/10

 -عنوان:بة الدكتوراه لفحص رسال م.م/ محمد فاروق جبر هاشم.

 " تأثير خرائط المفاهيم على تعليم بعض مهارات التنس " علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي :

 أ.د / محمد طلعت أبو المعاطي .1
استاذ العاب المضرب بقسم الرياضات الجماعية ورياضات المضرب 

 جامعة مدينة السادات–وعميد كلية التربية الرياضية 

استاذ بقسم الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية  ق محمد عبد الرؤوفأ.د / طار .2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

استاذ مساعد بقسم ا الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية  أ.م.د / أكرم كامل ابراهيم .3

 جامعة مدينة السادات–التربية الرياضية 

  
 القرار : الموافقة 

بشأن الخطاب الوارد الي قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب من االولمبياد الخاص المصري  3/11

لالنضمام لبعثة االولمبياد الخاص المصري المشاركة في األلعاب اإلقليمية  بالمعيد / محمود جابر عبد العزيز زهوالخاص 

 .2018مارس  23-14ذلك في الفترة من كرة طائرة و كالعب 2018أبو ظبي  –التاسعة 

 القرار : الموافقة .
 شئون التعليم والطالب رابعا: 



4/1 
 2017/2018بالفرقة الرابعه  للعام الجامعى   للطالب / عبد الحكيم عمرو عبد الحكيمالتقرير الطبى الوارد من اإلدارة الطبيه 

 كما ورد بالتقرير. 6/2/2018و يوصى بالراحة لمدة ثالثة اسابيع من حيث ان الطالب يعانى من تمزق بأربطة الكاحل االيسر 

 القرار : الموافقة .

4/2 
درجات اللغة االنجليزية  مادة اللغه العربية ودرجات بخصوص عدم اضافة  أ.د/ محمد ابراهيم الباقيرىالطلب المقدم من 

 ه اسوة بمادة حقوق االنسان .للمجموع الكلى للفرقة لكونهم متطلب جامعودرجات الحاسب اآللي 

 الموافقة  . :القرار
فى التربية العملية  2017/2018بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  الطالب / محمد عبد الرحيم جاسم الفودرىبخصوص تسكين  4/3

 بمدرسة ابو بكر الصديق بالسادات و ذلك لظروف التحويل و انتهاء اجراءات التحويل متأخراً 

 الموافقة.  القرار :
حيث ان  2017/2018بالفرقة الثانية  للعام الجامعى   للطالب / محمد سعيد عميرهالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه  4/4

والتقرير الطبى الثانى من   10/2/2018الطالب يعانى من كسر باليد اليمنى و اليسرى و يوصى بالراحة لمدة ثالثة اسابيع من 
 لمدة ثالثة اسابيع اخرى كما ورد بالتقرير . 4/3/2018تاريخ 

 القرار :  الموافقة.
حيث  2017/2018بالفرقة االولى  للعام الجامعى  للطالب / محمد سالم سالم مصيلحىالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه  4/5

لركبة اليمنى و يوصى بالراحة لمدة اسبوعين ان الطالب يعانى من تمزق بأربطة الكاحل االيمن و كدمه وتم عمل جبيره تحت ا
 كما ورد بالتقرير .  14/2/2018من 

 القرار :  الموافقة .
حيث ان  2017/2018بالفرقة االولى  للعام الجامعى   للطالبه / امنية لطفى عبد الحليم التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه 4/6

 كما ورد بالتقرير   15/2/2018ليسرى و يوصى بالراحة لمدة اسبوع من الطالبه تعانى من كدمه شديده بالقدم ا

 القرار :  الموافقة .
بالكلية بخصوص رفع الغياب عن بعض الطالب المشاركين فى مسابقة االسره المثاليه  قسم رعاية الطالبالمذكرة الوارده من  4/7

 4/3/2018وحتى  24/2تره من بين كليات الجامعه والمقامه بكلية السياحة وذلك خالل الف

 وتتابع من رؤساء األقسام .القرار :  الموافقة 
 عرض ما تم من تسكين طالب الفرقة الثالثة في االختيارات األول والثاني وما تم من اجراءات . 4/8

 .علي التسكين وما تم اتخاذه من اجراءات القرار :  الموافقة 
 2017/2018بالفرقة االولى  للعام الجامعى   للطالب / ابراهيم رمضان محمد ابوشعباناره الطبيه التقرير الطبى الوارد من االد 4/9

حيث ان الطالب يعانى من التواء بالكاحل االيمن وااليسر وتمزق بالرباط الخارجى و يوصى بالراحة لمدة عشرة ايام ابتداءاً من 
 كما ورد بالتقرير   3/3/2018

 القرار :  الموافقة .
حيث ان  2017/2018بالفرقة االولى  للعام الجامعى   للطالب / عمر احمد عاكف علىالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه  4/10

الطالب يعانى من جرح قطعى بالقدم اليمنى مع قطع بوتر االصبع االكبر للقدم اليمنى وتم عمل اصالح للوتر جراحياً وعمل 
 م  كما ورد بالتقرير . 7/1/2018بالراحة والعالج لمدة عشرين يوم ابتداءاً من جبيرة تحت الركبة  و يوصى 

 القرار :  الموافقة .
 2017/2018بالفرقة االولى  للعام الجامعى   للطالب / محمد محفوظ احمد عبدالكريمالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه  4/11

ة الكاحل االيمن ووضعة فى جبس تحت الركبة  و يوصى بالراحة لمدة شهر حيث ان الطالب يعانى من جزع مهمل فى اربط

 كما ورد بالتقرير .  12/2/2018ابتداءاً من 

 القرار :  الموافقة .



 .  2017/2018بشأن ارسال انذار ثانى لطالب الفرقة الثانية للعام الجامعى  قسم طرق التدريسبخصوص ما جاء من  4/12

 .من خالل األداءات النظرية والعملية ل االنذار الثاني لحين دراسته القرار : يرجأ ارسا

بالفرقة الثالثة  الطالب / محمد مجدى السعدنىالعامه لرعاية الطالب بخصوص رفع نسبة الغياب عن  اإلدارةالخطاب الوارد من  4/13

-3-3،  2-3/5/10/12/17/19/24/26/28يام فى مجال الغناء و االنشاد الدينى خالل اال 6وذلك لمشاركته فى مسابقة ابداع 

2018 

 القرار :  الموافقة .
حيث  2017/2018بالفرقة الثالثة  للعام الجامعى   للطالبه / ايه ابراهيم ابراهيم الطويلالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه  4/14

كما ورد   13/3/2018لراحة لمدة عشرة ايام ابتداءاً من ان الطالبه تعانى من جزع والتواء  بأربطة الكاحل االيمن و يوصى با

 بالتقرير .

 القرار :  الموافقة .
حيث  2017/2018بالفرقة الثالثة  للعام الجامعى    للطالب / مهران محمود عبد الحكيمالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه  4/15

 كما ورد بالتقرير .  1/2/2018لمدة شهر ابتداءاً من ان الطالب يعانى من التهاب رئوى  و يوصى بالراحة 

 القرار :  الموافقة .
بخصوص رفع نسبة الغياب عن الطالب المشاركين فى العرض الرياضى ومراعاتهم فى  أ.م.د/ اكرم كاملالطلب المقدم من  4/16

  16/4/2018وحتى  10/3اعمال السنة والتربية العملية من يوم السبت الموافق 

 لقرار :  الموافقة .ا
 خامساً: العالقات الثقافية  

 وترقيه األساتذه  واألساتذه المساعدين . البكالوريوسبخصوص المجالت العلميه للنشر لطلبه الماجستير والدكتواره ومشروعات  5/1

. القرار :   أحيط المجلس علما ا

5/2 
( والذى يعد  SAHAالتعاون مع معهد جنوب أفريقيا للشئون الدولية )   نبشأ الخطاب الوارد إلينا من إداراة العالقات الثقافية

 ثانى أهم مركز بحثى فى جنوب أفريقيا بالتعاون مع ج.م.ع والجامعات الخاصة األمريكية والبريطانية .

  أحيط المجلس علماً .القرار : 

5/3 
ص  الماااؤتمر الااادولى الراباااع لكلياااة التربياااه والمعناااون الخطااااب الاااوارد  إليناااا مااان مكتاااب عمياااد كلياااة التربياااه بالقااااهره بخصاااو

م  وتاااام تأجياااال  2018فبراياااار  27/ 26" التعلاااايم وتحااااديات القاااارن الواحااااد والعشاااارين:  التعلاااايم الجااااامعى والمقاااارر إنعقاااااده 

 م. 2018إبريل  2/3الموعد  إلى 

  أحيط المجلس علماً .القرار : 
تلقاااى كتااااب وزارة التعلااايم العاااالي متضااامنا أنهاااا تلقااات كتااااب وزارة بشأأأأن  ت الثقافياااةالخطااااب الاااوارد إليناااا مااان إدارة العالقاااا 5/4

الخارجياااه الاااذي يتضااامن مقابلاااة السااايد سااافيرنا فاااى نواكشاااوط والسااايد وزيااار التعلااايم العاااالى والبحاااث العلماااى فاااى موريتانياااا  

ة  وخاصااااة  أهميااااه تفعياااال تبااااادل الاااذى أكااااد رغبتااااه فااااى تفعيااال البرنااااامج التنفيااااذى الااااذى تااام توقيعااااه خااااالل زيارتااااه للقااااهر

 األساتذة  والباحثين  بين البلدين .

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
رئيس هو  –مقابلة السيد سفيرنا فى برلين مع السيدة /  سابينا كونست  بشأن الخطاب الوارد إلينا من إدارة العالقات الثقافية 5/5

أن الجامعه حريصه على تطوير مع الجامعات األجنبيه فى مختلف المجاالت العلميه  حيث أكدت المسئوله األلمانيه على  -مبلدت 
وعرضت تنظيم مؤتمر يشارك فيه اثنان أو ثالثة من األساتذه المصريين لبحث سبل التعاون مع الجامعات المصريه .حيث تم 

 ا  من قبل قسم المنازالت والرياضات المائية .الحاصل علي درجة دكتوراه الفلسفة من ألماني ربيع السيد سراجترشيح الدكتور/ 



 . الموافقة القرار : 

5/6 
الحصول على بشأنالخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

امعات وذلك عند التواصل ) بجميع أشكاله ( سواء مع موافقة كتابية من معالى الوزير وبالكتابة رسميا ألمانة المجلس األعلى للج
السفارات والقنصليات والجهات األجنبية والجامعة األمريكية فى مصر بناءا على تنفيذ توجيهات معالى أ.د/ وزير التعليم العالى 

 والبحث العلمى ورئيس المجلس األعلى للجامعات

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا

5/7 
العتذار سيادته عن الحضور نظراً لظروف سيادته الصحية كمتحدث لمؤتمر أ.د /  حمدى عبده عاصممقدم من السيد :الطلب ال   

Seventeenth Ghobal  Conference & Nursing care(Diabetes Ghobal -2018 during March 08-
9,2018 at paris, France ).   

 القرار : أحيط المجلس علما. 
 راسات العليا والبحوث سادساً : الد

6/1 

 -دكتوراة ( والواردة من ألاقسام العلمية ألاتية : –النظر فى التقارير السنوية الخاصة بطالب الدراسات العليا ) ماجستير 

 -قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة املضرب وهم على النحو التالى : 

 مالحظات الدرجة الاسم

 تقرير السنة الاولي دكتوراه ن حمد كانمحمد الدمرداش م

 تقرير السنة الاولي ماجستير ناني احمد رفعت إبراهيم

 تقرير السنة الاولي ماجستير ايمان محمد أبو الفتوح

 تقرير السنة الاولي ماجستير محمود منصور محمود خلفية

 تقرير السنة الثانية ماجستير احمد محمود نبيل محرم

 تقرير السنة الثانية ماجستير  الشرقاوطاهر محمد محمد 

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمد خالد عبد الحميد شافع

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمد احمد مبروك عامر

 -قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية وهم على النحو التالى : 

 إلانجاز٪  التقرير لجنة إلاشراف الباحث م

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم عبد الرحمن محمد عبد الخالق 1

د/ هبة هللا عصام الدين 

 الدياسطى

 د/ والء محمد كامل العبد

 ٪10 لم يكمل الفصل ألاول 

أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد  عاصم فليز عبد العظيم زيدان 2

 الوراقى

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

تاح أ.م.د/ أحمد كمال عبد الف

 عيد

 ٪40 تم عمل الفصل ألاول والثاني فقط

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر مؤمن أبو اليزيد الحسيني ألاعصر 3

أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح 

 عيد

 د/ محمد حسين بكر

الباحث متواصل باستمرار مع لجنة 

الاشراف وتم إعداد الفصل ألاول 

والثاني وجاري استكمال إجراءات 

 البحث

75٪ 



 

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر محمد حامد سويلم  محا 4

أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد 

 إلابيارى 

أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد 

 الشيخ

 ٪40 جاري استكمال الفصل ألاول والثاني 

 أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة مصطفي مدحت عباس بالل  5

أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد 

 الحليم

 م بيلي هد/ محمد بيلي إبرا

قام الباحث بعرض الفصل ألاول والثاني 

والثالث الخاص باإلجراءات وذلك في 

السنة ألاولي بعد تاريخ التسجيل وجاري 

 العمل فيه

40٪ 

 أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري  محمد أبو اليزيد الحسيني ألاعصر 6

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح 

 عيد

ل باستمرار مع لجنة  تواالباحث م

الاشراف وتم إعداد الفصل ألاول 

والثاني وجاري استكمال إجراءات 

 البحث

75٪ 

 أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري  محمد الدسوقي حشاد 7

 أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة

 د/ ربيع السيد سراج

تم الانتهاء من الفصل ألاول والثاني في 

 خالل السنة ألاولي فقط

40٪ 

 أ.د/ مصطفي سامي عميرة يل إبراهيم سراج الديننب 8

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

تم الانتهاء من الفصل الاول والاطار 

 النظري والدراسات السابقة

40٪ 

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم أحمد جمال الدين أحمد عفيفي 9

 أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم محمد

د/ هبة هللا عصام الدين 

 الدياسطى

تم مشكلة البحث والاهداف والفروض 

 واملصطلحات وجزء من إلاطار النظري 

25٪ 

أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد  محمود محمد عبد الخالق حالوه 10

 إلابيارى 

أ.م.د/ رضا يوسف يسري عبد 

 القادر

 د/ عمرو محمد سعد جعفر

يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة 

اء من الاشراف وقام الباحث من الانته

إعداد الفصل ألاول والثاني  والثالث 

وهو الان بصدد الانتهاء من الفصل 

الرابع والخامس وتجميع مرفقات 

 الرسالة

75٪ 

أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد  أحمد حسام فتحي غراب 11

 إلابيارى 

أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد 

 الشيخ

يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة 

ة دورية وجاري إعداد الاشراف بصف

وتجهيز واتمام الفصل ألاول والثاني 

وجاري تجهيز استمارات استطالع رأي 

 الخبراء

20٪ 

  الموافقة.القرار : 
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 موضوعات المنح : 

 -: الدكتوراة ( فى التربية الرياضية للطالب األتى أسمائهم بعد -منح درجة )الماجستير

بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة  المسجل بدرجة الماجستير رةاحمد عبد المنعم مصطفي الجزا - 1

تأثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام تمرينات المنافسة على بعض القدرات البدنية والمهارية المندمجة " -: بعنوانالمضرب 

 "لناشئ كرة القدم

بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب  المسجل بدرجة الماجستير أسامة محمد عبد السميع عمارة - 2



"الخصائص الكينماتيكية للضربة األرضية االمامية والخلفية كأساس لوضع التدريبات النوعية وتأثيرها على مستوي -بعنوان:

 األداء لناشئي التنس"

 -بعنوان:س والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم المناهج وطرق التدري المسجل بدرجة الماجستير تامر فؤاد المطبعجى - 3

 " "  تأثير التدريبات النوعية على مستوى إجتياز إختبارات النجمه الثانية للسباحة

المسجل بدرجة الماجستير بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية  عمار محمد أبو سعيدة - 4

تنمية القوة للعضالت العاملة في مهارة الدفاع ضد البرم في رياضة المصارعة وتأثيره علي فاعلية " برنامج ل-بعنوان:الرياضية 

 األداء "

المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية والمسجل بدرجة درجة  السيد كمال عبد الفتاح عيد - 5

 " تأثير استخدام التكتيكات المدمجة على تطوير األداء الخططي للمالكمين " -بعنوان:دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية 

المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية والمسجلة بدرجة دكتوراة الفلسفة فى   سها احمد نبيل محمد حسن شريف - 6

(  فى إنقاص Leptin Gene PPARY Gene , Adiponectin Gene ,دور الجينات األيضية )  -:بعنوانالتربية الرياضية  

 الوزن باستخدام برنامج غذائي ورياضي مقترح"

درجة دكتوراة الفلسفة فى مدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية والمسجل بمحمود فتحى محمد الهوارى ال - 7

ائي لالعب مركز الدائرة في "ميكانيكية إصابة العمود الفقري القطني كأساس لبرنامج تأهيلي وق-: بعنوانالرياضية  التربية

 كرة اليد "

  . الموافقة : القرار

6/3 

 التسجيل وتشكيل لجان المناقشة والحكم: موضوعات
المقيد بدورة  بهاء إبراهيم عبد الحميد الصعيديتسجيل موضوع رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية للدارس/  6/3/1

ازالت والرياضات المائية بعنوان " تأثير برنامج )حس  ـ حركي( م  بقسم نظريات وتطبيقات المن2016اكتوبر 

 لتحسين األداءات الهجومية للمسافات المتباينة لدي ناشئي الكوميتيه في رياضة الكاراتيه". 

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

أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات          أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب                    -1
 المائية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالكلية

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى         -2
 المائية بالكلية           والرياضات 

 
 الموافقة. رار:الق

6/3 

المقيدة بدورة اكتوبر  عليوة زمن حسني عبد العزيزتسجيل موضوع رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية للدارسة /  6/3/2

م والمسجلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب بعنوان " تأثير تدريبات القدرات 2017

 “ض المهارات المندمجة فى كرة القدم النسائيةالبصرية الخاصة علي تحسين بع

 -على أن تكون لجنة اإلشراف مشكلة من السادة األستاذة أألتى أسمائهم بعد : 

أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.د/  محمود حسن الحوفي                            -1

 جامعة مدينة السادات           -ة ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضي

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  م. د/ ايمن مرضي -2

 جامعة مدينة السادات          -المضرب بكلية التربية الرياضية 
 

 الموافقة  القرار :



6/3 

المقيدة  انتصار عبدالغني عبدالرحمناضية للباحثة / المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الريتشكيل لجنة  6/3/3
)واقع التخطيط االستراتيجي في اإلدارات -م والمسجلة بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان :2014بدورة اكتوبر 

 التعليمية بمحافظة المنوفية(.
  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد :

 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية  د / محمد عبدالعظيم شميس         أ. -1
 "بالكلية                          

 مشرفاً 

  أستاذ اإلدارة الرياضية و عميد كلية التربية الرياضية  أ.د/ عز الدين حسين سليمان جاد       -2
 جامعة العريش               

 مناقشاً 

 مناقشاً  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية    م.د/ فتحي توفيق حفينة                  أ. -3
 

 الموافقة  : القرار
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 بشأن تسجيل االبحاث الخاصة به بعنوان : السيد الدكتور/ طارق الجمالالطلب المقدم من 

صعوبات التعلم لبعض مهارات رياضات ألعاب المضرب برنامج تعليمى مقترح لأللعاب الصغيرة والتمهيدية للتغلب على  •
 لطلبة كلية التربية الرياضية. 

تأثير استخدام برمجية تعليمية على الحصيلة المعرفية لمقرر األلعاب الصغيرة وألعاب المضرب لدي طالب كلية التربية  •
 الرياضية.

 الموافقة  القرار :

6/5 

 بشأن تسجيل االبحاث الخاصة به بعنوان : رضيايمن مالسيد الدكتور/ الطلب المقدم من 

 الحالة المجلة الجامعة عنوان البحث م

تأثير استخدام برامج تدريبية متنوعة  علي مستوي أداء بعض املهارات  1

 ألاساسية لالعبات الكرة الطائرة

 فردي مجلة نظريات وتطبيقات إلاسكندرية

علي مستوي أداء بعض  برنامج تدريبي لتنمية التوقع الحركي وأثره 2

 املهارات الدفاعية في الكرة الطائرة

 فردي املجلة العلمية املتخصصة للتربية الرياضية أسيوط

فاعلية التدريب علي الرمال في تنمية القدرة العضلية وأثرها  علي  3

 بعض املهارات الهجومية والدفاعية في الكرة الطائرة

ة " مجلة مجلة تطبيقات علوم الرياض إلاسكندرية

 
 
 نظريات وتطبيقات " سابقا

 فردي

4 Effect of using core stability trainings on the level of the 

performance of some attacking skills in volleyball 

 فردي املجلة العلمية املتخصصة للتربية الرياضية أسيوط

5 An analytical study of basic skills influencing the results of 

Egypt sitting volleyball team  in Rio de Janeiro 2016 

paralympic games 

 فردي املجلة العلمية املتخصصة للتربية الرياضية أسيوط

تأثير استخدام تمرينات نوعية باألدوات علي تنمية بعض املهارات  6

 ألاساسية لناش ئ الكرة الطائرة

 مشترك م وفنون الرياضةاملجلة العلمية لعلو  حلوان

برنامج تفاعلي باستخدام النماذج ثالثية ألابعاد وتأثيره علي ألاداء  7

املهاري في الكرة الطائرة لتلميذات املرحلة إلاعدادية بدرس التربية 

 الرياضية

 مشترك مجلة تطبيقات علوم الرياضة إلاسكندرية

8 The Effect of Using S.A.Q Exercises on the skills performance 

level for the Egyptian national volleyball players 

 فردي املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة حلوان

 
 الموافقة  القرار :
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المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ـ كلية التربية  عمرو محمد سعد جعفرالدكتور/ الطلب المقدم من 

 لرياضية ـ جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي وهي علي النحو التالي:ا

 عنوان البحث م
 مكان النشر

 النشر تاريخ نوعـــه

1 
نأثير توجيه أحمال تدريبية متوازنة علي مستوي ألاداء 

 Ka ku Dai Kataداي كاتا  –املهارى للجملة الحركية كانكو 

نظريات وتطبيقات كلية التربية الرياضية   مجل

 جامعة الاسكندرية للبنين
 31/12/2013 مشترك



2 
Standard rate for some basic stan es in karate  مجلة نظريات وتطبيقات النسخة الانجليزية كلية

 التربية الرياضية للبنين جامعة الاسكندرية
 28/06/2014 فردي

3 

ة القدرات الحركية الخاصة وأثرها تدريبات باليستية لتنمي

لالعبي الكاراتيه من   علي مستوي أداء بعض الجمل الحركي

 ( سنوات9ـ  7)

املؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية 

 الرياضية للبنات بالقاهرة
 01/10/2016 فردي

4 

Temporal analysis as an indicator to rationing 

training load for kata players in karate.  

 الجمل الحركية لالعبيالتحليل الزمني كمؤشر لتقنين شدة 

 الكاراتيه برياضةكاتا ال

International journal of sports science & 

Art (IJSSA)  

ـ كلية  املجلة الدولية لعلوم وفنون الرياضة

 الجزيرة للبنات ـ رياضيةالتربية ال

 20/12/2016 فردي

5 

Effect of developing some special kinetic abilities on 

the usage of kicks for junior kumite players  

تأثير تنمية بعض القدرات الحركة الخاصة علي استخدام 

 ضربات الرجلين لالعبي الكوميتيه شباب

International journal of sports science & 

Art (IJSSA)  

ـ كلية  نون الرياضةاملجلة الدولية لعلوم وف

 الجزيرة للبنات ـ رياضيةالتربية ال

 27/9/2017 فردي

6 

The effect of speed developing on skill performance 

level for some karate kata  

تأثير تنمية السرعة علي مستوي أداء بعض الجمل الحركية 

 في الكاراتيه

International journal of sports science & 

Art (IJSSA)  

ـ كلية  املجلة الدولية لعلوم وفنون الرياضة

 الجزيرة للبنات ـ رياضيةالتربية ال

 27/9/2017 فردي

 
 الموافقة  القرار :

  بالالئحة . رر تغيير رمز المق 6/7/1 6/7

 بالالئحة . علي تغيير رمز المقرر باضافة رقم لكل مقررات كل قسم طبقاا لترتيب القسم الموافقة  القرار :
 القواعد األساسية 6/7/2 6/7

 فصول الدراسة والساعة المعتمدة  الفقرة  )أ(  2مادة 

 يحدد مجلس الجامعة بداية ونهاية الفصول الدراسية ومواعيد التقدم والقيد لكل عام دراسي. .أ
 

 تعدل الفقرة ) أ ( لتكون كالتالي :  القرار :
 ل الدراسية ومواعيد التقدم والقيد لكل عام دراسي .يحدد مجلس الكلية بداية ونهاية الفصو

 القواعد األساسية : 6/7/3 6/7
 فصول الدراسة والساعة المعتمدة  الفقرة  )ج(  2مادة 

ج. الساعة المعتمدة هي " وحدة علمية تسجل للطالب في حالة نجاحهم في المقرر الذي يدرسوه ", وهي عبارة عن ساعة 
لة المحاضرات النظرية أو ساعتين دراسيتين أسبوعيًا في حالة المحاضرات العملية التطبيقية أو حلقة دراسية أسبوعيًا في حا

بحث, وتكون الساعة المعتمدة هي أساس تحديد العبء الدراسي للطالب في كل فصل دراسي وفقًا ألحكام هذه الالئحة, ويقوم 
قرر دراسي, كما تنظم هذه الالئحة عدد الساعات المعتمدة القسم العلمي المختص بتحديد عدد الساعات المعتمدة لكل م

 المطلوب اجتيازها كمتطلبات أساسية للحصول علي كل درجة علمية.
 

 تعدل الفقرة ) ج ( لتكون كالتالي :  القرار :
تنظم هذه الالئحة عدد الساعة المعتمدة هي أساس تحديد العبء الدراسي للطالب في كل فصل دراسي وفقاا ألحكام هذه الالئحة ، كما 



 للحصول علي كل درجة علمية .الساعات المعتمدة المطلوب اجتيازها كمتطلبات أساسية 
 القواعد األساسية 6/7/4 6/7

 فصول الدراسة والساعة المعتمدة  الفقرة  )د(  2مادة 
( ثمان ساعات 8د عن )د ـ يجب إال يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الواح

 معتمدة وذلك للطالب غير المتفرغين للدراسة.
 تعدل الفقرة ) د ( لتكون كالتالي :  القرار :

( ثمان ساعات معتمدة ، ويستثني من  8يجب اال يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الواحد عن )  –د 
 3( ساعات معتمدة طبقاا للفقرة ) ب ( من المادة )  10( بزيادة الي )  Bفصلي أعلي من )  ذلك الطالب الحاصلين علي معدل

 ( بمتن الالئحة ، وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة أو المشروع البحثي ضمن هذه الساعات .
 القواعد األساسية 6/7/5 6/7

 فصول الدراسة والساعة المعتمدة  الفقرتين  )هـ , و(  2مادة 
 تحذف الفقرتين  وتستبدل ترتيب الفقرة )ز( بـ )هـ(  قرار :ال
 مرحلة الدبلوم 6/7/6 6/7

 ( شروط التسجيل لمرحلة الدبلوم 14المادة ) 
 المادة بالالئحة :

يجوز لمجلس الكلية بناء علي توصية من مجلس القسم قبول تسجيل قيد الطالب الحاصلين علي درجة  –ب 
( ساعة  20لرياضية في غير التخصص بعداجتيازهم دبلوم مهنية متخصصة ) البكالوريوس في التربية ا

معتمدة والمحددة بالئحة الكلية للدراسات العليا ويوافق عليها مجلس الكلية ويجب اال يقل المتوسط التراكمي 
 ( كشرط للتسجيل في البرامج التالية في ذات التخصص.  cلتلك المقررات عن ) 

 علي التعديل المقترح التالي : الموافقة  القرار :
يجوز لمجلس الكلية بناء علي توصية من مجلس القسم قبول تسجيل قيد الطالب الحاصلين علي درجة البكالوريوس في التربية  –ب 

 الرياضية بتقدير عام مقبول .
 مرحلة الماجستير 6/7/7 6/7

 شروط التسجيل لمرحلة الماجستير 17المادة 
 ئحة ( بالال  1الفقرة ) 

ان يكونوا حاصلين علي درجة البكالوريوس في التربية الرياضية في فرع االختياري األول بتقدير عام جيد  -1
( أو ما يعادل هذا التقدير من احدي الجامعات / المعاهد المعترف بها في فرع االختياري  +c علي األقل ) 

 األول من المجلس األعلي للجامعات .
 ي التعديل المقترح التالي :عل الموافقة  القرار :

(أو ما يعادل هذا التقرير من احدي  +c) ان يكونوا حاصلين علي درجة البكالوريوس في التربية الرياضية بتقدير عام جيد علي األقل  – 1
 الجامعات / المعاهد المعترف بها من المجلس األعلي للجامعات .

 ( بالالئحة  5الفقرة )  6/7/8 6/7
جلس الكلية قبول تسجيل الطالب الحاصلين علي البكالوريوس في غير فرع االختياري األول بعد الحصول يجوز لم – 5

 علي دبلوم المهنية التخصصية في االختياري الذي يرغبوا التسجيل فيه كشرط لتسجيل الماجستير .
 علي التعديل المقترح التالي : الموافقة  القرار :



ي البكالوريوس في التربية الرياضية اختيار التخصص الذي يريد االلتحاق به في أي قسم علمي بناء علي يترك للطالب الحاصلين عل – 5
 توصية من مجلس القسم وذلك بعد عمل اختبار قبول للطالب بالكلية .

 مرحلة الدكتوراه 6/7/9 6/7
 ( شروط التسجيل لمرحلة الدكتوراه22مادة )

 ( بالالئحة 1الفقرة ) 
ا حاصلين على درجة الماجستير فى التربية الرياضية في فرع االختياري األول من أحدى الجامعات ـ أن يكونو 1

 المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.
 

 علي التعديل المقترح التالي : الموافقة  القرار :
ت المعترف بها من المجلس األعلي للجامعات يترك للطالب الحاصلين علي درجة الماجستير في التربية الرياضية من احدي الجامعا – 1

 .التسجيل بتخصص آخر بناء علي توصية من مجلس القسم وبعد موافقة مجلس الكلية والجامعة  
 ( مقررات مرحلة الماجستير 19مادة )  6/7/10 6/7

 (36جدول )
 مقررات ماجستير طرق تدريس التربية الرياضية

رمز 
 القسم

رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عة سا

 معتمدة

المتطلب  وضع المقرر الساعات األسبوعية
 اختياري اجباري عملي نظري السابق

   *  2 2 مناهج التربية الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة 610 ط.د.ح

   *  2 2 التعليم املبرمج فى التربية الرياضية 611 ط.د.ح

   * 2 1 2 ةحلقات بحث في طرق تدريس التربية الرياضي 612 ط.د.ح

 613 ط.د.ح
قراءات متقدمة في طرق تدريس التربية الرياضية 

 لذوى الاحتياجات الخاصة
2 2  *   

  *   2 2 النمو املنهي فى التربية الرياضية )إعداد املعلم( 614 ط.د.ح

  *   2 2 تقويم ألانشطة الرياضية املدرسية 615 ط.د.ح

  *  2 1 2 ربية الرياضيةحلقات بحث فى طرق تدريس الت 616 ط.د.ح

  *  2 1 2 تطبيقات فى تكنولوجيا التعليم فى التربية الرياضية 617 ط.د.ح

  *   2 2 املنشآت وإلامكانات الرياضية املدرسية 618 ط.د.ح

 التعديل المقترح

رمز 

 القسم

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

ساعة 

 معتمدة

 وضع المقرر الساعات األسبوعية
المتطلب 

 السابق
 اختياري اجباري عملي نظري

   *  2 2 مناهج التربية الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة 610 ط.د.ح

   *  2 2 التعليم املبرمج فى التربية الرياضية 611 ط.د.ح

   * 2 1 2 (1حلقات بحث في طرق تدريس التربية الرياضية ) 612 ط.د.ح

 613 ط.د.ح
التربية الرياضية قراءات متقدمة في طرق تدريس 

 لذوى الاحتياجات الخاصة
2 2  *   

  *   2 2 النمو املنهي فى التربية الرياضية )إعداد املعلم( 614 ط.د.ح

  *   2 2 تقويم ألانشطة الرياضية املدرسية 615 ط.د.ح

 612 *  2 1 2 (2حلقات بحث فى طرق تدريس التربية الرياضية ) 616 ط.د.ح

  *  2 1 2 فى تكنولوجيا التعليم فى التربية الرياضيةتطبيقات  617 ط.د.ح

   *   2 2 املنشآت وإلامكانات الرياضية املدرسية 618 ط.د.ح
 الموافقة  القرار :

بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات   منال زكى الجعارالنظر فى عمل المقاصة العلمية للطالبة /  6/8
 وافق مجلس القسم من أستكمال الطالبة المذكورة المقررات التالية التالية : حيث قوى ألعاب ال



 التحليل الفنى للمنافسات فى رياضة التخصص . 602ع . ق . 

 قراءات فى برامج التدريب لرياضة التخصص . 603ع . ق . 

 تطبيقات فى برامج التدريب بمجال التخصص . 606ع . ق . 
 ةالموافق  القرار :

  -التقارير السنوية لطالب الدراسات العليا المسجلين بقسم علوم الصحة الرياضية وهم : 6/9

 مالحظات الدرجة االسم

 تقرير السنة الثالثة ماجستير حنان حسين راشد حسين

 تقرير السنة الاولي ماجستير محمود محمد ربيع السيد 
 

 الموافقة  القرار :
 المجتمع والبيئة سابعاً : لجنة شئون خدمة 

7/1 
. بتولى سيادته منصب وكيل الكلية  محمد عنبر محمد بالليهنئ أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيد األستاذ الدكتور / 

 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة . متمنين لسيادته التوفيق .   

 أحيط المجلس علما  القرار :
 مجتمع وتنمية البيئة   .أعادة تشكيل لجنة خدمة ال 7/2

 أحيط المجلس علما  القرار :
 أعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة   . 7/3

 أحيط المجلس علما  القرار :
،و تشكيل لجنة لدراسة الالئحة الحالية بشأن تعديل الالئحة الداخلية لمركز الخدمة العامة ، وكذلك إيجار القاعات والمالعب  7/4

       مقترح بالتعديالت المناسبة . ووضع

 الموافقة .  القرار :
 الندوة أ.د/ حمدي محمد السيسي  بإلقاءتقرير عن الندوة المقامة بعنوان " كن ايجابياً " والقائم  7/5

 .بعد ان تم عرض التقرير احيط المجلس علماا  القرار :
 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص حذف شرط النجاح في اي  محمد ابراهيم الباقيريلسيد أ.د/ الطلب المقدم من ا 8/1
% من درجة االختبار التطبيقي حتي اذا  30النظرية التطبيقية ( للحصول علي نسبة  –مقرر من المقررات ) العملية التطبيقية 

 21" ص  15االختبار الشفهي ( للمقرر مادة "  –اعمال السنة  –النهائي  كانوا ناجحين في المجموع الكلي ) االختبار التحريري
 ( احكام عامة والتي تحدد الرسوب الالئحي . 20( من المادة )  7من الالئحة الداخلية حيث انها تتعارض مع البند ) 

 القرار : الموافقة .

 

شرط النجاح في التربية العملية  لكلية لشئون التعليم والطالب بخصوصوكيل ا محمد ابراهيم الباقيريالطلب المقدم من السيد أ.د/  8/2
% اسوه بباقي  50% من المجموع الكلي للدرجة المقرره وجعلها  60الداخلية والتدريب الميداني الخارجي حصول الطالب علي 

 . 22ية الداخلية والتدريب الميداني ص ( رابعاا : التربية العمل 15مواد الالئحة دون التمييز لمادة عن أخري وذلك بالمادة ) 
 الموافقة . القرار:

بعض اعضاء هيئة التدريس) السيد أ.د/ احمد عزب والسيد أ.د/ محمود الحوفي والسيدة أ.د/ امل  عرض التبرعات المقدمه من 8/3
والسيد ة أ.م.د/ سماح حالوة والسيدة د/ سرور والسيد أ.م.د/ احمد الشافعي والسيدة أ.م.د/ ندا كابوه والسيدة أ.م د/ منال الزيني 



مشيرة العجمي والسيد أ.د/ عادل رمضان والسيد أ.د/ جوزيف ناجي والسيد أ.د/ عبد الحليم يوسف والسيد أ.د/ عبد الحليم معاذ 
سيد أ.م.د/ محمد احمد عبد الحكيم وال والسيد أ.د/ د / شيرين عبد الحميد والسيدة د/ نيبال بدر ةوالسيد أ.د/ احمد سعيد والسيد

وذلك للقيام بأعمال ترميم وتجديد واجهة ومدخل مبني الكلية ) ب ( والحديقة الداخلية بها  عباس صفوت والسيد أ.د/ محمد سالمة
" جيم وتزيين مدخل الموظفين وشراء بعض اجهزة حديد  بالنباتات بمبني الكلية ) أ (والمسجد وكذلك اعمال تزيين المدخل الرئيس 

وبساط لصالة اللياقة البدنية ، علي ان تكون جميع التبرعات في صورة عينية شاملة االتفاق مع المقاول من حيث  حر "وحديد
  جنيه فقط مائة وثالثون الف جنيه الغير . 130000األجر ومواعيد التنفيذ بقيمة تقديرية في حدود مبلغ 

 برعات بالكلية ورفع الموضوع لمجلس الجامعة ، مع اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة .الموافقة وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والت القرار:

الطلب المقدم من السيد أ.د/ وائل السيد قنديل للموافقة علي حضور سيادته المؤتمر العلمي الدولي لجامعة الجلفة بالجزائر خالل  8/4
 م . 2018/ 4/ 30وحتي  26/4الفتره من 

 فقة .الموا القرار:

كحكم  6/4/2018وحتي  23/3/2018الطلب المقدم من ا.د/ وائل السيد قنديل بالموافقة علي ماجاء بتكليف سيادته من الفتره  8/5
 م 17/3/2018( بتاريخ  12في البطولة االفريقية للكرة الطائرة وذلك طبقاا لقرار االتحاد المصري للكرة الطائرة رقم ) 

 الموافقة . القرار:

م للسيد أ.د/ عميد الكلية في إنهاء اإلجراءات القانونية  20/2/2018بتاريخ  200بخصوص تفويض مجلس الكلية بجلسته  8/6
 :وهي كالتاليحاضر األقسام مطبقا لما ورد بالخاصة باحتياجات الكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 أستاذ مساعد جودو )إناث( •
 إناث(مدرس مصارعة ) •
 ( مدرس مساعد تدريب التمرينات اإليقاعية )الجمباز اإليقاعي( )إناث(1عدد ) •
 )ذكور() وثب عالي (( مدرس مساعد ألعاب قوى 1عدد ) •
 )ذكور( ) فني اجهزة (( مدرس مساعد جمباز1عدد ) •

 الموافقة القرار:
 لمنوفية سابقا" ( بالنسبة للذكور )يوضع شرط على أن يكون من خريجي جامعة مدينة السادات "ا -1

م 2017/2018بالنسبة لإلناث يتم استثنائهم من الخطة الخمسية نظرا الستحداث الئحة جديدة تم تطبيقها العام الجامعي الحالي  -2
 وعلى هذا لم يتم إدراج هذه االحتياجات بالخطة الخمسية للكلية.

ية لشئون التعليم والطالب بخصوص تحديد موعد االمتحانات النظرية الطلب المقدم من السيد أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري وكيل الكل 8/7
 م نظراا لوجود الوافدين وظروف السفر وحجز الطيران وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك 11/5/2018بداية من يوم 

 القرار : الموافقة .

 هلل ولى التوفيق..... وا وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراا 
 عميــــد الكليــــــة أميــــن المـجلس        

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

 
 SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 17/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

 


