
 

 

 
 

  هجلس كلية التزبية الزياضية  جتواعاهحضز 
   6106/6102 العام الجامعً 091 رقم الجلسة

بدء  01/4/6102 التارٌخ 
 الثانٌة  نهاٌة االجتماع  الحادٌة عشر االجتماع

 قاعة مجلس الكلٌة  جتماعمكان اال

 :الحضـــــــور

( 091)عقدت الجلسة رقم الحادٌة عشر اعة فً تمام الس  م 81/4/7182الموافق الثالثاء  نه فً ٌومإ
 من: وبحضور كال عمٌد الكلٌة محمد طلعت أبو المعاطىالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

  واعتذر عن الحضور :

 وتغيب عن الحضور 

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحٌم" عمٌد الكلٌة الدكتور/ األستاذ  افتتح السٌد إلفتتاح :ا
سٌادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  مجلس ثم انتقلالوالترحٌب بالسادة أعضاء 

 األعمال.

 ةــــــالوظيف نـــــــــاالس م

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئة  أ.د / لبٌب عبد العزٌز لبٌب 0
 ئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة لش أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى 6

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عمٌرة   3

 رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ مجدى محمود فهٌم محمد 4

 رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 م العاب القوىرئٌس قس أ.د / محمد عنبر بالل 6

 رئٌس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصٌرى  2

 رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  أ.د / وائل السٌد قندٌل 1

 رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز أ.د/ امل صالح سرور  9

 قائم بعمل رئٌس قسم المواد الصحٌة  أ..د / عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم  01

 استاذ متفرغ بقسم المواد الصحٌة  د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصمأ. 00

 استاذ بقسم العاب القوي أ.د/ مصطفً مصطفً عطوة 06

 أستاذ  بقسم  المنازالت والرٌاضات المائٌة   أ.د/ عبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم 03

 استاذ بقسم اصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح أ.د/ عادل رمضان بخٌت 04

  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزٌف ناجى بقطر  05

 أستاذ بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 06

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سٌد أحمد عبد الفتاح  02

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدٌن حمادة 01

 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  أ.د/ سعٌد عبد الرشٌد خاطر 09

 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  61

 الوظيفة االسم م
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد إبراهٌم عزب 0
 أقدم مدرس  عبد العزٌزد/ احمد محمد  6

 الوظيفة االسم م

0 - - 
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 مصـــادقات  الأوالً:  

 بشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقة  1/1
 مصادقة  القرار:

المدرس بقسـ طرؽ التدريس والتدريب والتربية العممية الي قسـ  احمد طمحة حسين محمودالموافقة عمي نقؿ السيد د/  1/2
 جامعة حمواف . –المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر 

 مصادقة  القرار:

 عامةثانٌاً: موضوعات 

 المصادقة عمى ما جاء بمحاضر األقساـ والمجاف المنبثقة عف مجمس الكمية . 2/1
 مصادقة  القرار:

 عرض الموضوعات الواردة مف مجمس الجامعة . 2/2
 أحٌط المجلس علماً  القرار:

 لجودة والتطوير المستمر والمجمس التنفيذى عف شير ر اجتماع مجمس إدارة وحدة ضماف احضالمصادقة عمى م 2/3
 ـ. 2117 ابريؿ

 تمت المصادقة واحٌط المجلس علماً . القرار:

 الطمب المقدـ مف مدير وحدة ضماف الجودة باالعداد لممراجعة الداخمية . 2/4
 القرار : الموافقة

 الطمب المقدـ مف مدير وحدة ضماف الجودة لزيارة المحاكاة . 6/5
 القرار : الموافقة

 الطمب المقدـ مف مدير وحدة ضماف الجودة بالتجييز لزيارة االعتماد . 6/6
 الموافقة القرار :

   شئون أعضاء هٌئة التدرٌس  ثالثا :

3/8 

ة المدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضي أحمد عمر الفاروق الشيخالدكتور/ طمب المقدـ مف 
والكمية والجامعة وذلؾ  بخصوص الموافقة عمي تعيف سيادتو بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسـجامعة مدينة السادات 

بعد عرض التقرير الوارد و ـ 25/2/2117الموافؽ  السبتبعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ مساعد يوـ 
 أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية والجامعة عمي مجمس القسـ.إلينا مف المجنة العممية الدائمة لمترقيو لوظيفة 

 الموافقة .القرار : 

3/7 

المدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية  أحمد كمال عبد الفتاح عيدالدكتور/ الطمب المقدـ مف 
والكمية  عمي تعيف سيادتو بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسـبخصوص الموافقة الرياضية جامعة مدينة السادات 

بعد عرض و ـ 25/2/2117الموافؽ  السبتوالجامعة وذلؾ بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ مساعد يوـ 
عة عمي مجمس التقرير الوارد إلينا مف المجنة العممية الدائمة لمترقيو لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية والجام

 القسـ.

 الموافقة .القرار : 

3/3 
بقسـ المنازالت والرياضات المائية عف حضور جمسات  ربيع السيد سراج المدرسالموضوع الخاص بتغيب الدكتور/ 

 مجمس القسـ وتجاوز سيادتو العدد القانوني مف عدد مرات الغياب.

 الموافقة .القرار : 
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3/4 

 تعييف بخصوص) التدريب لجنو ( المساعديف واالساتذه االساتذة لترقى الدائمة العممية جنوالم مف الوارد التقرير بشأف
 . القسـ بذات فسيولوجيا الرياضة أستاذ الى بالقسـ المساعد االستاذ عبدالعميم يوسف عبدالحميم / دكتور

 الموافقة.القرار:

3/5 

األستاذ المساعد بالقسـ الخاص بنقؿ  يد عبد الرحمنماجدة محمد السعبشأف الطمب المقدـ مف السيده الدكتورة/ 
سيادتيا إلى كمية التربية الرياضية كفر الشيخ بدوف درجتيا المالية وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس جامعة كفر الشيخ 

 ـ إلى مثؿ وظيفتيا عمى درجة خالية لدييـ.2116/ 11/ 31بتاريخ 

 .الموافقة  القرار :

3/6 

رييام محمد عبد الستار قسـ طرؽ التدريس والتدريب والتربية العممية بشأف الطمب المقدـ مف السيدة / الخطاب الوارد مف 
المدرس المساعد بالقسـ والذى تطمب فيو الموافقة عمى تعيف سيادتيا بوظيفة مدرس بذات القسـ بناءًا عمى قرار منح  حنيش

 ـ.2117/ 26/3الجامعة  بتاريخ  لمعتمد مف مجمسسيادتيا درجة فمسفة الدكتوراه فى التربية الرياضية وا

 الموافقة.القرار:

3/2 
  عادل رمضان بخيتالخطاب الوارد مف قسـ أصوؿ التربية الرياضية والترويح بخصوص الطمب المقدـ مف أ.د / 

 .بشأف االنتداب لمتدريس لمتـر الثاني  بكمية التربية الرياضية جامعة بني سويؼ

 لٌم والطالب شئون التعرابعا: 

4/8 

الخطاب الوارد مف مركز شباب الجزيره بخصوص مشاركة الطالب / احمػد جمػاؿ عبػد الرشػيد بالفرقػة االولػى فػى بطولػة 
الجميورية لمسباحة بالزعانؼ لممسافات القصيره و المقامو بمجمع حمامات السباحو بييئة استاد القاىرة الدولى فػى الفتػره 

 . 18/3/2117و حتى  11/3مف 
 .فً نسب الغٌاب  ٌراعً ذلك:  القرار

4/7 

عمى حده وىـ  التقارير الطبيو المقدمو مف بعض الطالب االتى اسمائيـ والتى يوصى بيا بالراحو لمده مدونو بكؿ تقرير
: 

 زياد شوقى الجيار                                     الفرقو االولى  -1
 الفرقو االولى              كماؿ رمضاف حسف بدرى                 -2
 احمد عيسى عطيو                                     الفرقو االولى       -3
 الفرقة االولى              احمد عبد المنعـ محسف                  -4
 عمى فتحى عمى عثماف                               الفرقة االولى -5
 الفرقو االولى                        عبد القادر زكى عبد القادر     -6
 عمى نصر القاضى                                   الفرقة االولى -7
 الفرقة الثالثة           وليد رضا عبد المطيؼ                       -8
 ايو محمد الجندى                                     الفرقة االولى  -9
 الفرقو الثانية           فكرى الدسوقى             رحاب مجدى  - 11      

 .فً نسب الغٌاب  ٌراعً ذلك:  القرار

4/3 
لطػالب الفرقػة الثانيػة بنػيف فػى مػادة  انذذار االذثجاء بمحضر قسـ طرؽ التدريس و التربية العمميػة بخصػوص ارسػاؿ ما 

 . طرؽ التدريس

 . احٌط المجلس علماً  : القرار

مواعيػػػػػػد االمتحانػػػػػػات العممػػػػػػى و النظػػػػػػرى و التخمفػػػػػػات لمفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػى الثػػػػػػانى لمعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعى  بخصػػػػػػوص تحديػػػػػػد 4/4
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 23/5/2117عمى اف يتـ عقد امتحاف مادة حقوؽ االنساف لمفرقة االولى يوـ الثالثاء  2116/2117

 علً ان ٌتم تحدٌد المواعٌد التالٌة : الموافقة.القرار :

 المتحانات العملٌة .ا 01/5/6102وحتً  6/5فً الفتره من 

 امتحان مادة حقوق االنسان . 63/5/6102الثالثاء الموافق 

 امتحان التخلفات . م  65/5/6102و  64و  66و  60و  61اٌام 

 م بداٌة االمتحانات النظرٌة . 62/5/6102

تسػػميؾ اوتػػار الركبػػة حيػػث اف الطالػػب قػػد اجريػػت لػػو عمميػػة  احمذذد كمذذال التيذذام التقريػػر الطبػػى المقػػدـ مػػف الطالػػب/  4/5
 . 23/3/2117بالمنظار و يوصى بالراحو لمدة شير ابتداء مف 

 وٌراعً ذلك . أحٌط المجلس علماً   : القرار

4/6 
و ارساليا  2116/2117االنتياء مف اعداد مكافأة التفوؽ الوائؿ الفرؽ الدراسية االربعو بنيف و بنات لمعاـ الجامعى 

 .  الى الجامعو لمراجعتيا

 أحٌط المجلس علماً   : لقرارا

4/2 
لمجنو التخصصات و  2117/2118اعداد بطاقو التخصصات لطالب الفرقو الثانية لتسجيؿ رغباتيـ لمعاـ الجامعى 

 المكونو مف خمس رغبات لكؿ طالب.

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

4/1 

أ.ـ.د/ سالي عبد التواب البيواشي بخصوص  الخطاب الوارد مف قسـ العاب القوي بخصوص الطمب المقدـ مف السيدة
ـ كتقويـ اسبوعي  2116/2117تطبيؽ بعض االختبارات االلكترونية عمي طالبات الفرقة الثانية لمفصؿ الدراسي الثاني 

 يعتد بو كأحد وسائؿ تقويـ الطالبة خالؿ الفصؿ الدراسي ويحسب درجاتو مف ضمف درجات اعماؿ السنة .

 جلس علماً أحٌط الم  : القرار

 خبمسًب: العالقبت الثقبفية  

5/8 

لمقسـ المنازالت والرياضات المائية بخصوص الموافقة عمي االشتراؾ في   رشا فرج مسعود العربيالطمب المقدـ مف الدكتورة/ 
" وذلؾ "in ter national journal of arts and sciencesالمؤتمر العممي والمقاـ بدولة النمسا جامعة فينا تحت عنواف :

 the net worked mixture learning effeet on someـ وذلؾ ببحث فردي بعنواف "29/6/2117 – 25في الفترة مف 
aut comes in learning fencing"   " وبحث مشترؾ بعنوافeducational program based on visual thin king 

and its effect on some of the learing out comein fencing" 

 الموافقة علً السفر .  : القرار

5/7 

لمموافقة لسيادتيا عمى األشتراؾ فى المؤتمر المنعقد  أميرة محمود طو عبد الرحيمالطمب المقدـ مف السيدة الدكتور/ 
ئـ ـ.ببحث مشترؾ بعنواف "برنامج تعميـ قا6/2117/ 29 – 25بجامعة فينا والمقاـ فى دولة النمسا خالؿ الفترة مف 

 In the natian al journal of arts and sciences"عمى التفكير البصرى وتأثيرة عمى نواتج التعمـ فى مادة المبارزة.

 . احٌط المجلس علماً   : القرار
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5/3 
 

عف المشاركة بمؤتمر مكافحة السمنة بايطاليا )روما( خالؿ  حمدى عبده عاصماالعتذار المقدـ مف السيدة الدكتور/
 لمرورة بظروؼ صحية تمنعة مف السفر وتـ مخاطبة ادارة المؤتمر باالعتذار. 2117مارس  22/23ة مف الفتر 

16 th Global Diabetes conference &Medicare Expo "during March 22-23 2117 in Rome Italy                                                  

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

5/4 
 1مف قسـ العاب القوي بخصوص جائزة براءة االختراع أحمد عبدالوىاب خفاجيالطمب المقدـ مف السيد الدكتور/

 م  6102/6101الموافقة علً التطبٌق فً اختبارات القدرات للعام الجامعً   : القرار

لدراسات العميا والبحوث بخصوص ترشيح الخطاب الوارد مف مكتب السيد االستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئوف ا 5/5
األدب –التربية  –العموـ التطبيقية  –والى تتضمف  خمس مجاالت لمتنافس وىى)الكيمياء  2117جائزة الكويت لعاـ 

ألؼ دينار فى كؿ مجاؿ  41العموـ األساسية والتطبيقية والرياضيات  (وسوؼ يتـ منح جائزة  –المقارف والتراجـ األدبية 
 .2117الت المذكورة  عمما بأف أخر الترشيحات نياية ابريؿ مف المجا

 أحٌط المجلس علماً. : القرار

الخطاب الوارد مف األدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مشروع البروتوكوؿ فى مجاؿ التعميـ بيف مصر  5/6
 نيجيرى .ونيجيريا وذلؾ بالمغتيف العربية واألنجميزية والمقترح مف الجانب ال

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

عمى  28/2/2117الخطاب الوارد مف األدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث بخصوص موافقة الجامعة بتاريخ   5/2
احتساب أحد ىذه الدورات الخمسة الخاصة بتنمية قدرات أعضاء أعضاء ىيئة المعاونة عند التقدـ لمنح المقب العممى 

 التدريس أو الييئة المعاونة حتى لو حصؿ العضو عمى جميع الدورات والدورات ىى : لعضو ىيئة

1-Information and Communication 

2- Graphics using Adobe photoshop  

3- ACertification (core Hardware ) 

4- Statistical AnalYsis using SpSS 

Using Management Using Microsoft project  5- Project Management 

 .وتم اخطار المجالس المعنٌة  أحٌط المجلس علماً  : القرار

الخطاب الوارد مف األدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث بخصوص تفعيؿ البرنامج التنفيذى بيف جميورية مصر  5/1
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  ( 2118/ 2116العربية وحكومة األمارات العربية المتحدة لألعواـ  

 . احٌط المجلس علماً  القرار:

5/9 

يب الجامعة فى تصنيؼ تمف األدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مقترحات التحسيف لتر  الخطاب الوارد
Web matrices 

 . تم التعمٌم والتفاعلو احٌط المجلس علماً  القرار:

منح دراسية لمحصوؿ عمي العالقات الثقافية بخصوص و  لمدراسات العميا والبحوث مكتب وكيؿ الكمية  مف الخطاب الوارد 5/01
وميمات عممية لما بعد الدكتوراه والتدريب لمدة فصؿ دارسي بالواليات المتحدة األمريكية  ودرجة  -درجة الماجستير

 . 9/4/2117الماجستير بالجامعة األمريكية بالقاىرة فى موعد غايتو 

 .ً األقسام احٌط المجلس علماً وتم التعمٌم عل القرار:

5/88 

إدارة أمانة  المجالس بخصوص أف تتـ جميع الزيارات )الرسمية وغير الرسمية ( لمواليات المتحدة  مف الخطاب الوارد
األمريكية مف خالؿ التنسيؽ المسبؽ مع وزارة الخارجية , خاصة فيما يتعمؽ بزيارت )الوفود البرلمانية ,الدبموماسية 

. مراكز األبحاث ,األعالمييف ,رجاؿ األعماؿ ( وذلؾ ضمانا لعدـ تعارض الرسائؿ التى يتـ  الشعبية  ,الغرؼ التجارية
 . توجيييا لمواليات المتحدة األمريكية ,وضرورة أف يتـ موافاة مجمس الوزارء بنتائج تمؾ الزيارات

 .احٌط المجلس علماً وتم التعمٌم علً األقسام  القرار:

5/87 
أحمد والسيد د/  مروي صقرية لبرامج الفولبريت والمقامة بكمية الطب البيطرى مف السيدة د/ تـ عقد الندوة التعريف

 ممثمى القسـ لحضور تمؾ الندوة ونشر ثقافة وفكر الييئة عمى أعضاء القسـ .  خفاج 

 .احٌط المجلس علماً االقرار:

5/83 

لجائزة براءة األختراع  اقترح  أحمد عبد الوىاب خفاج بناءأعمى موافقة مجمس الكمية عمى ترشيح السيد الدكتور/
المجمس اقامة ندوة تعريفية عف البرنامج األلكترونى الخاص بتقييـ الطالب المتقدميف الختبارات القبوؿ بكمية التربية 

 الرياضية .

 الموافقة.القرار:

5/84 
لقاء السيدة ا األستاذ المساعد  أميرة محمود طو عبد الرحيملدكتورة / ندوة كيفية بناء األختبارات األلكترونية إعداد وا 

 . بالقسـ

 .علً ان ٌتم التنسٌق مع السٌد أ.د / وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  الموافقةالقرار:

 

 سبدسًب : الدراسبت العليب والبحوث 

ة الحاصؿ عمى درجة الماجستير فى التربية الرياضية عمى طمب احمد عبد الرؤفالنظر فى الطمب المقدـ مف الطالب /  6/8
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وذلؾ بشأف تعديؿ المقب االخيرمف االسـ    24/6/2115ومجمس الجامعة بتاريخ   9/6/2115بتاريخ مجمس الكمية 
  -ليصبح بعد التعديؿ عمى النحو التالى :

 –شيادة التجنيد  –شيادة الميالد  وذلؾ مف واقع الشيادات المقدمة مف الطالب ) احمد عبد الرؤف عم  الصعيدى -
بطاؿ قيد   صورة البطاقة ( –شيادة تصحيح وتثبيت وا 

 الموافقة.القرار:

6/7 

المقيد  صباحيطارق عاطف إبراىيم الفي التربية الرياضية لمباحث /  ماجستيرتشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة ال
  -والمسجؿ بقسـ األلعاب بعنواف: 2111بدورة اكتوبر 

دراسة مقارنة لبعض متغيرات األداء الفني لمتيديؼ مف مركز الجناح بيف الفريؽ القومي المصري والفرؽ الثالث االولي "
 11/9/2113تاريخ التسجيؿ "ـ2113في بطولة العالـ لكرة اليد لمرجاؿ اسبانيا 

 المكونة مف وتقترح لجنة االشراؼ 

 المنوفيةجامعة  -د كمية التربية الرياضية وعميأستاذ كرة اليد  إبراىيـ محمود غريبأ.د/ .1

 مدرس بقسـ األلعاب  بالكمية  د/ محمد صالح أبو سريع  .2

  -األتى أسمائيـ :ف تكوف لجنة المناقشة والحكـ مكونة مف السادة األستاذة عمى أ

 إبراىيـ محمود غريبأ.د/ - 1
جامعة  -وعميد كمية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد 

 "           مشرفا " المنوفية

 احمد حسيف محمد عميأ.د/  - 2
"  جامعة حمواف -بكمية التربية الرياضية  اليدأستاذ كرة 

 "           ناقشام

 اكـر كامؿ ابراىيـد/ .أ – 3

 -التربية الرياضية  مساعد بقسـ األلعاب بكمية أستاذ
 " مناقشا "  مدينة الساداتجامعة 

 
 الموافقة.القرار:

6/3 

المقيد  محمود عبد اهلل محمد عاصمؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث / تشكي
برنامج مقترح لتطوير القدرات التوافقية في "بعنواف  11/6/2114بقسـ األلعاب بتاريخ  والمسجؿ 2111بدورة اكتوبر 

 "كرة اليد لمتوجيو الرياضي لممبتدئيف بنادي الصيد

  -المكونة مف  :قترح لجنة االشراؼ وت

 المنوفيةجامعة  -وعميد كمية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد  إبراىيـ محمود غريب أ.د/ - 1
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 طارؽ محمد النصيريأ.د/  - 2
 - ورئيس قسـ االلعاب بكمية التربية الرياضية اليدأستاذ كرة 

 جامعة مدينة السادات

 شريؼ محمد عبد المنعـد/ ـ. – 3
مدينة جامعة  -التربية الرياضية  س بقسـ األلعاب بكميةمدر 

 السادات

  -األتى أسمائيـ :ف تكوف لجنة المناقشة والحكـ مكونة مف السادة األستاذة عمى 

 محمد جماؿ الديف حماده .د/أ - 1
مدينة جامعة المتفرغ بكمية التربية الرياضية  أستاذ كرة اليد

 مناقشا"  السادات

 العاؿ الشافعي مدحت عبد أ.د/ - 2
جامعة وعميد كمية التربية الرياضية بنيف أستاذ كرة اليد 

 "          مناقشا"  الزقازيؽ

 إبراىيـ محمود غريب أ.د/ - 3
 المنوفيةجامعة  وعميد كمية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد 

 "           مشرفا"

 طارؽ محمد عمي النصيريأ.د/  - 4
ورئيس قسـ األلعاب –تربية الرياضية بكمية ال اليدأستاذ كرة 

 "           شرفا" م   جامعة مدينة السادات
 

 الموافقة.القرار:

6/4 

محمد   احمد عادل عبد اليادىإعادة تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث / 
لجمباز بعنواف "  الخصائص البيوميكانيكية لميارة ىونما كأساس والمسجؿ بقسـ التمرينات وا2111المقيد بدورة اكتوبر 

 لوضع التدريبات النوعية عمى جياز الحمؽ "

 تحت اشراؼ :

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعمـو الحركة بقسـ العاب القوى بالكمية 

 سـ التمرينات والجمباز بالكمية د/ شريف محمد عبد الحميد        أستاذ مساعد بق1ـ1أ

 د/ ياسر عمى قطب            مدرس بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية 

  -تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ قبؿ التعديؿ  مف السادة االساتذة االتى اسمائيـ :

 قوى بالكمية        مشرفا أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعمـو الحركة بقسـ العاب ال

 أ.ـ.د/ ياسرالسيد محمد عاشور             استاذ مساعد بقسـ عمـو الحركة كمية التربية الرياضية       
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 مناقشا                                           لمبنيف جامعة حمواف                                           

 د وتوت              استاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية                 مناقشا أ.ـ.د/ حمدى احمد السي

 د/ شريف محمد عبد الحميد      أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية                         مشرفا 1ـ1أ

  -تى اسمائيـ :تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ بعد التعديؿ مف السادة االساتذة اال

 أ.د/ أمؿ رياض محمد عبد الرحمف      أستاذ الجمباز ورئيس قسـ تدريب التمرينات اإليقاعية والجمباز الفنى

 كمية التربية الرياضية جامعة حمواف        مناقشا                                                                            

 عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعمـو الحركة بقسـ العاب القوى بالكمية     مشرفا  أ.د/ مصطفى مصطفى

 مناقشا                أ.ـ.د/ حمدى احمد السيد وتوت       استاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية        

 مشرفا          نات والجمباز بالكمية            أستاذ مساعد بقسـ التمري    د/ شريف محمد عبد الحميد    1ـ1أ

 الموافقة.القرار:

6/5 

والمسجؿ بقسـ  2115المقيد بدورة اكتوبر  محمد امير أنور محمدتسجيؿ رسالة الماجستير فى التربية الرياضية  لمباحث /  
لالعبي الكرة الطائرة  2116يو ديجانيرو األلعاب  بعنواف" "برنامج تدريبي لتحسيف الميارات المستخمصة مف تحميؿ بطولة ر 

 جموس"

 -ولجنة اإلشراؼ المقترحة مف مجمس القسـ مشكمة مف السادة األستاذة )طبقًا لمتخصص( وىـ: 

 د/ جوزيؼ ناجي اديب1أ .1
استاذ ألعاب المضرب بقسـ األلعاب بكمية التربية الرياضية جامعة 

 مدينة السادات  

 أ.د/ محمد محمد رفعت محمد .2
ذ الكرة الطائرة بقسـ نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية أستا

 كمية التربية الرياضية جامعة بنيا

 ـ.د/ ايمف مرضي عبد الباري .3
جامعة مدينة –مدرس بقسـ االلعاب كمية التربية التربية الرياضية 

 السادات  
 

 الموافقة.القرار:

6/6 

بقسـ األلعاب  لمدة عاـ ثانى وذلؾ   2111المقيد بدورة أكتوبر   ممحمود عبداهلل محمد عاصمد مدة الدراسة لمباحث/ 
 31/9/2117حتى  1/11/2116فى الفترة مف 
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 الموافقة.القرار:

6/2 

  -درجة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحثيف األتى أسمائيـ بعد :منح 

يد بقسـ المواد الصحية بعنواف " تقييـ المياقة والمع  2114المقيد بدورة اكتوبر بدورة  أحمد صبري عوض محمد يادم -1
 الفسيولوجية والبدنية لطالب المرحمة االعدادية لممدارس الرياضية بمحافظة المنوفية " 

والمسجؿ لدرجة الماجستير  بقسـ المواد الصحيو بعنواف " تاثير برنامج بدني مقترح الصابة التياب  رامز ربيع عبد التواب -2
 الدوارة بمفصؿ الكتؼ لالعبي  القوس والسيـ اوتار العضالت 

 والمسجؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضيو   2111المقيد بدورة اكتوبر   عمرو محمود محمد غنيم -3

 "    cpبعنواف " تأثير برنامج تأىيمى مقترح لتحسيف بعض االنشطة الحياتية اليومية لمرضى الشمؿ المخى  

لمسجؿ بقسـ المنازالت والرياضات المائية بعنواف " برنامج تدريبى باستخداـ بعض ا محمد أحمد عبد الرحمن السيد -4
 عناصر المياقة البدنية الخاصة وتأثيره عمى فاعمية أداء بعض ميارات الساندا لناشئ الوشو كونغ فو "

ف " تأثير دمج الدوائر المغمقة بقسـ المنازالت والرياضات المائية  بعنوا 2111المقيد بدورة أكتوبر  كريم محمد فوزى راض  -5
 والمفتوحة عمى مستوى أداء بعض الميارات االساسية لناشئ الكاراتية

 .بناءاً علً التقارٌر الفردٌة والتقرٌر الجماعً للجنة المناقشة والحكم  الموافقةالقرار:

6/1 

دكتوراة (  والذى يبدأ مف الثالثاء  –ماجستير  –النظر  فى تحديد موعد االمتحاف لطالب الدراسات العميا ) دبموـ 
  -وذلؾ عمى النحو التالى :  15/6/2117وينتيى يـو الخميس الموافؽ  6/6/2117الموافؽ 

 أوال دبمـو الدراسات العميا

 الٌوم و التارٌخ

 

 المقرر

 

 توقٌت االمتحان زمن االمتحان

 8-81 3 التربٌة وعلم النفس  6/6/7182الثالثاء 

 8-81 3 لتربٌة التروٌحٌة  1/6/7182الخمٌس 

الجانب النظرى للتخصصات  88/6/7182األحد 

 العملٌة

 جمباز  -كرة قدم  -كرة ٌد 

3 81-8 

 8-81 3 المواد الصحٌة 83/6/7182الثالثاء 

 ثانٌا : درجة الماجستٌر الفرقة اإلولى 
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 الٌوم و التارٌخ

 

 توقٌت االمتحان زمن االمتحان المقرر

علم التدرٌب الرٌاضى          "   6/6/7182الثالثاء 

 تدرٌب "

تنظٌم وإدارة التربٌة الرٌاضٌة    

 " إدارة  

3 

 

81- 8  

البحث العلمى فى التربٌة   1/6/7182الخمٌس 

 الرٌاضٌة
3 81-8 

 

 ) مواد إختٌارٌه ( 88/6/7182األحد 

تنظٌم وإدارة المعسكرات 

 الرٌاضٌة

 فسٌولوجٌا النشاط الرٌاضى 

 السمعٌة والبصرٌة  ٌنةوسائل مع-

 

3 81-8 

 8-81 3 اللغة اإلنجلٌزٌة  83/6/7182الثالثاء 

 

 8-81 3 " مقدمة فى اإلحصاء 85/6/7182الخمٌس 

 

 ثالثا : درجة الماجستٌر الفرقة الثانٌة 

 الٌوم و التارٌخ

 

 توقٌت االمتحان زمن االمتحان المقرر

التربٌة االختبارات والمقاٌٌس فى  6/6/7182الثالثاء 

 الرٌاضٌة
3 81- 8  

حلقة بحث فى مشاكل التنظٌم   1/6/7182الخمٌس 

 واإلدارة 

3 81-8 
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حلقة بحث فى مشاكل التدرٌب 

 الرٌاضً
 

 ( مواد اختٌارٌة) 88/6/7182األحد 

 تنظٌم وإدارة نادي رٌاضً  

 اإلمكانات فى التربٌة الرٌاضٌة

 التربٌة الصحٌة 

3 81-8 

 

 ة الفرقة اإلولى رابعا درجة الدكتورا

 الٌوم و التارٌخ

 

 توقٌت االمتحان زمن االمتحان المقرر

 6/6/7182الثالثاء 
 1-11 3 إحصػػػػػاء

  1/6/7182الخمٌس 
 1-11 3 حمقة بحث فى البحوث العممية

 88/6/7182األحد 
 مواد إختيارى  ( )

 فمسفة ومبادئ التربية  الترويحية  -

 بيولوجيا النشاط الرياضي  -

 ميكانيكا حيوية - 

3 11-1 

 خامسا : درجة الدكتوراة الفرقة الثانٌة 

 توقٌت االمتحان زمن االمتحان المقرر الٌوم و التارٌخ

  8 -81 3 التقوٌم فى التربٌة الرٌاضٌة 6/6/7182الثالثاء 

 (  8مواد إختٌارى )   1/6/7182الخمٌس 

 طبٌعة و أسس المهارات الحركٌة

3 81-8 

 

(  7)  فلسفه التربٌة الرٌاضٌة 88/6/7182األحد 

 فسٌولوجٌا النشاط الرٌاضى 

3 81-8 
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 ( 3"  قراءات متقدمة " ) 

 51/6/7152الخميس 
 –سباحة  –لى) سالح مالتدرٌب الع

 تنس أرضً ( 

3 81-8 

 

 
 الموافقة.القرار:

6/9 

 -لتسجٌل ابحاثه بعنوان : عبد الفتاح عاطف سٌد احمدلدكتور/من السٌد ا4/4/7182بناءأ على الطلب المقدم للقسم العاب القوي  بتارٌخ 

 األبحاثعناوٌن  م
تارٌخ 

 النشر

8 

كٌلو متر  71االختالفات المٌكانٌكٌة بٌن الالعبٌن المصرٌٌن والالعبٌن الدولٌٌن فى سباق 

 . )دراسة مقارنة(مشى للرجال 

A Comparative study biomechanical differences between Egyptian 
and international race walkers 71 km men. 

7185 

سنوات ( على تنمٌة بعض القدرات  2:  5تأثٌر إستخدام مسابقات العاب القوى لألطفال )  7

 7186 حركٌة ( . –اإلدراكٌة ) الحس 

ة لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌ مسابقة الحواجزتأثٌر استخدام المودٌول التعلٌمى على تعلم  3

 7186 جامعة مدٌنة السادات .

4 
Analyses Study for some variables of Stride and performance for Race 

Walking . 

 دراسة تحلٌلٌة لبعض المتغٌرات الخطوة ومستوى األداء لالعبى المشى
7186 

لوثب العالى تأثٌر استخدام التعلم البنائً على مستوى األداء والتحصٌل المعرفى فى مسابقة ا 5

 7182 لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .

6 
PREDICTION OF RACE WALKING PERFORMANCE IN TERMS OF 
SOMEBIOMECHANICS VARIABLES. 

 التنبؤ بمستوى األداء فى سباق المشى من خالل بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة

7182 

 
 الموافقة.القرار:

 مجتمع والبيئة سببعًب : لجنة شئون خدمة ال

2/8 

مدير وحدة متابعة الخريجيف بخصوص عقد اتفاقيات تعاوف مع النوادي الرياضية  د / مروي صقرالطمب المقدـ مف 
 والنوادي الصحية وكؿ مؤسسة مف شأنيا توفير فرص تدريب صيفي لمطالب قبؿ التخرج.
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 .الموافقة  : القرار

2/7 
 عة بالكمية بخصوص كيفية كتابة السيرة الذاتية .بشأف عقد ورشة عمؿ لطالب الفرؽ األرب

 الموافقة . القرار :
2/3 

 بشأف إعادة المظير الجمالي لمكمية قبؿ زيارة االعتماد المقرره في أوؿ مايو.

 .ويتم االعداد من قبل السيد أ.د/ وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الموافقة  القرار :

2/4 

لممنافسو بيف كميات الجامعو لمسابقو كميات بدوف مخمفات وبدوف تدخيف مف خالؿ تالفى المالحظات  االستعداد
 1المطموبو 

 الموافقة . القرار :
 فى التعميـ  )الطالب( المنتج  جودة لرفع الرياضية التربية بكميات العممية األقساـ فى المناىج تقويـ فمسفة" تـ عقد ندوة 2/5

ـ وقد شرفنا  2117/  3/  28. وذلؾ يوـ الثالثاء الموافؽ  عطوة عم  مصطف  مصطف  / د . أ ءإلقا ." العالى
بالحضور نخبة مف السادة أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ العممية بالكمية وممثمى عف بعض الطالب لممرحمة الجامعية 

 األولى .

 . احٌط المجلس علماً  : القرار

  -: ثبمنًب : مب يستجد مه أعمبل

والمسجمة   2112المقيدة بدورة اكتوبر  منال بدر ابراىيم قالشمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحثة /  1/8 
بقسـ اصوؿ التربية الرياضية والترويح بعنواف " فاعمية برنامج نفسي بدني عمي تحسيف مستوي األمف النفسي لدي 

 نوعية مف السيدات البدينات  " 

 .بناءاً علً التقارٌر الفردٌة والتقرٌر الجماعً للجنة المناقشة والحكم  الموافقةر : القرا

 ........... وهللا ولى التوفٌق. ظهراً الثانٌة  اختتمت الجلسة فً تمام الساعةوما لم ٌستجد من أعمال 

  أهيــــن الوـجلس       

 
عويــــد                

 الكليــــــة

زاهين أ.د/ هحود إب

 الباقيزى
 

أ.د/ هحود طلعت         

 أبو الوعاطي 
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