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  هجلس كلية الحزبية الزياضية  جحواعاهحضز 
 2012/2012 انعبو انجبيعي 202 زقى انجهست

 21/4/2012 انخبزيخ 
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 االجخًبع
 انزبَيت  االجتماع ةنهاي انعبشسة

  مجمس الكميةقاعة  جخًبعيكبٌ اال

 ةــــــالوظيف نـــــــــاالس م

 وكيل الكليت لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد إبراهيم الباكيرى              1

 اث العليا والبحوثوكيل الكليت للدراص أ.د / احمد ابراهيم عسب   2

 رئيط كضم املناهج وطرق التدريط والتدريب وعلوم الحركت الرياضيت أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 3

 رئيط كضم هظرياث وجطبيلاث العاب اللوي  عسة محمد العمري أ.د /  4

 ربرئيط كضم هظرياث وجطبيلاث الرياضاث الجماعيت ورياضاث املض أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف  5

 رئيط كضم أصول التربيت الرياضيت  أ.د / وائل الضيد كندًل 6

 رئيط كضم هظرياث وجطبيلاث املنازالث والرياضاث املائيت أ. د/ احمد صعيد خضر 7

 رئيط كضم هظرياث وجطبيلاث الجمباز والتمريناث والعروض الرياضيت  أ.د / أمل صالح صرور  8

 رئيط كضم علوم الصحت الرياضيت  يم أ.د / عبد الحليم ًوصف عبد العل 9

 اصتاذ بلضم املناهج وطرق التدريط والتدريب وعلوم الحركت الرياضيت أ.د/عصام الدًن متولي عبد هللا 10

 أصتاذ بلضم أصول التربيت الرياضيت  أ.د/ محمد عبد العظيم شميط  11

 نازالث والرياضاث املائيتأصتاذ  بلضم  هظرياث وجطبيلاث امل أ.د/ مني مصطفي محمد علي 12

 أصتاذ بلضم هظرياث وجطبيلاث املنازالث والرياضاث املائيت أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 13

 أصتاذ بلضم هظرياث وجطبيلاث الرياضاث الجماعيت ورياضاث املضرب أ.د / جوزيف هاجى بلطر  14

 العاب اللوى  أصتاذ بلضم هظرياث وجطبيلاث أ.د/ اًمان ابراهيم   الضيس ي 15

 أصتاذ متفرغ بلضم املناهج وطرق التدريط والتدريب وعلوم الحركت الرياضيت أ.د/ صعيد عبد الرشيد خاطر 16

 أصتاذ متفرغ بلضم هظرياث وجطبيلاث العاب اللوى  أ.د / بكر محمد صالم 17

 أصتاذ متفرغ بلضم علوم الصحت الرياضيت أ.د / حمدي عبده عبد الواحد عاصم  18

 هائب مدًر وحدة ضمان الجودة والتطوير املضتمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 19

 أكدم أصتاذ مضاعد  أ.م.د/ محمد عباش صفوث  20

 أكدم مدرش  د/ هبت هللا عباش الدًن الدًاصطي    21

 انىظيفت االسى و

 ع والبيئت وكيل الكليت لشئون خدمت املجتم أ.د/ محمد عنبر بالل 1

 أصتاذ متفرغ بلضم هظرياث وجطبيلاث الرياضاث الجماعيت ورياضاث املضرب  أ.د / محمد جمال الدًن حمادة 2



 انًصـــبدقبث  أوالً:  

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة  1/1
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

  2018 ابريلن شير ع التنفيذيالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجمس  1/2
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 المصادقة عمى ما جاء بمحاضر األقسام والمجان المنبثقة عن مجمس الكمية . 1/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عبيتربَيبً: يىضىعبث 

 عرض الموضوعات الواردة من مجمس الجامعة . 2/1
 . احيط المجمس عمماً القرار :

. .   أ.د/ محمد السيد برهومةأ.د/ محمد السيد برهومةمن من   أنتداب كالأنتداب كال  قسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوي بشأنقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوي بشأنأقتراح االستاذ الدكتور رئٌس أقتراح االستاذ الدكتور رئٌس بخصوص بخصوص  2/2

أستاذ العاب القوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنٌا ، و أ.د/ لٌلى عبد الباقى . أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم نظرٌات أستاذ العاب القوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنٌا ، و أ.د/ لٌلى عبد الباقى . أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم نظرٌات 

دان والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالجزٌرة جامعة حلوان . وذلك لألمتحانات العملٌة للفرقة دان والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالجزٌرة جامعة حلوان . وذلك لألمتحانات العملٌة للفرقة وتطبٌقات مسابقات المٌوتطبٌقات مسابقات المٌ

  م وفقاً لشروط تطبٌق الالئحة الجدٌدة بالكلٌة.م وفقاً لشروط تطبٌق الالئحة الجدٌدة بالكلٌة.  71087108م / م / 71077107األولى بنٌن وبنات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى األولى بنٌن وبنات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 الموافقة . القرار :
    خدزيسشئىٌ أعضبء هيئت ان ربنزب :

.د/ احمد امين .د/ احمد امين بخصوص اعادة تشكٌل مجلس قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب وعلوم الحركة الرٌاضٌة باضافة السٌد أبخصوص اعادة تشكٌل مجلس قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب وعلوم الحركة الرٌاضٌة باضافة السٌد أ  00//33

  71087108//44//00لتشكٌل المجلس حٌث تسلم سٌادته العمل رسمٌا ٌوم االحد الموافق لتشكٌل المجلس حٌث تسلم سٌادته العمل رسمٌا ٌوم االحد الموافق   الشافعيالشافعي

  القرار : الموافقة . القرار : الموافقة . 

المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة لتعٌنها بدرجه المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة لتعٌنها بدرجه   نبيل محمد حسن على الشريفنبيل محمد حسن على الشريفم.م / سها احمد م.م / سها احمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من   77//33

  مدرس بذات القسم بعد منحها درجه الدكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .مدرس بذات القسم بعد منحها درجه الدكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

  القرار : الموافقة . القرار : الموافقة . 

رٌاضٌة لتعٌنه بدرجه مدرس بذات رٌاضٌة لتعٌنه بدرجه مدرس بذات المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الالمدرس المساعد بقسم علوم الصحة ال  م.م / محمود فتحى محمد الهوارىم.م / محمود فتحى محمد الهوارىالطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//33

  القسم بعد منحه درجه الدكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .القسم بعد منحه درجه الدكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

 القرار : الموافقة . 
  للتنمٌةللتنمٌة  األمنًاألمنً  بالمعهدبالمعهد  مم71087108//44//0909--0808  الموافقالموافق  والخمٌسوالخمٌس  األربعاءاألربعاء  ٌومًٌومً    ستقامستقام  التًالتً  اإلستراتٌجًاإلستراتٌجً  التخطٌطالتخطٌط  دورةدورة  إقامةإقامة  بشأنبشأن 3/4

  نظرٌاتنظرٌات  بقسمبقسم  التدرٌسالتدرٌس  هٌئةهٌئة  اعضاءاعضاء  منمن( (   66) )   عددعدد  واشتراكواشتراك  الخارجًالخارجً  المراجعالمراجع  دوراتدورات  ستكمالستكمالاا  وذلكوذلك    بالقاهرةبالقاهرة  البشرٌةالبشرٌة

  : :   وهموهم  الرٌاضٌةالرٌاضٌة  والعروضوالعروض  والتمرٌناتوالتمرٌنات  الجمبازالجمباز  وتطبٌقاتوتطبٌقات

                                                                            الزٌنًالزٌنً  عزبعزب  محمدمحمد  مهامها/ / دد..مم..أأ  --33                            العجمًالعجمً  إبراهٌمإبراهٌم  مشٌرةمشٌرة/ / دد..مم..أأ  --77                          سرورسرور  صالحصالح  أملأمل/ / دد..أأ  --00

  اسماعٌلاسماعٌل  هللاهللا  عبدعبد  طهطه  عالعال/ / دد..مم  --66                                          الدٌنالدٌن  كمالكمال  إٌمانإٌمان/ / دد..مم  --55          الزٌنًالزٌنً  عزبعزب  محمدمحمد  منالمنال/ /   دد..مم  --44

 القرار : الموافقة . 
عٌة ورٌاضات عٌة ورٌاضات االستاذ المساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجمااالستاذ المساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجما  ا.م.د/ هاني عبد العزيز الديبا.م.د/ هاني عبد العزيز الديبالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/5

  المضرب بشأن تعٌٌن سٌادته استاذ بذات القسم .المضرب بشأن تعٌٌن سٌادته استاذ بذات القسم .

 القرار : الموافقة  
بشأن حضور دورة بشأن حضور دورة   طارق الجمالطارق الجمال، األستاذ المساعد ، األستاذ المساعد طارق محمد عبد الرؤوفطارق محمد عبد الرؤوف    الطلب المقدم من كال من األستاذ الدكتورالطلب المقدم من كال من األستاذ الدكتور 3/6

  ..71087108//44//0909، ، 0088التخطٌط االستراتٌجً المقامة فً هٌئة ضمان الجودة واالعتماد وذلك ٌومً التخطٌط االستراتٌجً المقامة فً هٌئة ضمان الجودة واالعتماد وذلك ٌومً 

 القرار : الموافقة .
نظرٌات وتطبٌقات نظرٌات وتطبٌقات . بالموافقة علً تعٌٌن سٌادته بوظٌفة مدرس . بالموافقة علً تعٌٌن سٌادته بوظٌفة مدرس محمد فاروق جبر هاشممحمد فاروق جبر هاشمبشأن الطلب المقدم من الباحث/ بشأن الطلب المقدم من الباحث/  3/7

  الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضربالرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب



 القرار : الموافقة .
س المساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة س المساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة المدرالمدر  م.م/ السيد كمال عبد الفتاح عيدم.م/ السيد كمال عبد الفتاح عيدالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/8

حٌث أن سٌادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة فً حٌث أن سٌادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة فً   القسم والكلٌة والجامعةالقسم والكلٌة والجامعةوذلك بؽرض تعٌٌن سٌاداته بوظٌفة مدرس بذات وذلك بؽرض تعٌٌن سٌاداته بوظٌفة مدرس بذات 

  م.م.71087108//33//66التربٌة الرٌاضٌة بمجلس القسم السابق بتارٌخ التربٌة الرٌاضٌة بمجلس القسم السابق بتارٌخ 

 . القرار : الموافقة
 انخعهيى وانطالة شئىٌ زابعب: 

4/1 
الخطاب الوارد من االداره العامه لشئون التعلٌم و الطالب بخصوص موافاتهم بأسماء الساده الراؼبٌن فى اعمال المالحظة الخطاب الوارد من االداره العامه لشئون التعلٌم و الطالب بخصوص موافاتهم بأسماء الساده الراؼبٌن فى اعمال المالحظة 

  ..71087108//71077107بكلٌات الجامعه للفصل الدراسى  الثانى للعام الجامعى بكلٌات الجامعه للفصل الدراسى  الثانى للعام الجامعى 

 القرار : الموافقة .

4/2 
على ان على ان   71087108//71077107للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى   ية و النظرية و التخلفاتية و النظرية و التخلفاتمواعيد االمتحانات العملمواعيد االمتحانات العملتحدٌد تحدٌد بخصوص بخصوص 

وبداٌة االمتحانات وبداٌة االمتحانات   71087108//55//  66،،  55،،  33، ،   77و امتحان التخلفات ٌوم االربعاء و الخمٌس و السبت و االحد  و امتحان التخلفات ٌوم االربعاء و الخمٌس و السبت و االحد    71087108//44//7373تبدأ تبدأ 

  ....  71087108//55//3131و تنتهى و تنتهى   71087108//55//0707النظرٌة السبت الموافق النظرٌة السبت الموافق 

 .  الموافقة :القرار
بجلسته المنعقده بتارٌخ بجلسته المنعقده بتارٌخ   الجامعةالجامعةلشئون التعلٌم و الطالب بخصوص موافقة مجلس لشئون التعلٌم و الطالب بخصوص موافقة مجلس   العامةالعامة  اإلدارةاإلدارةالخطاب الوارد من الخطاب الوارد من  4/3

  على تؽٌٌر مسمى منهج ) حقوق االنسان( الى منهج ) حقوق االنسان و مكافحة الفساد(على تؽٌٌر مسمى منهج ) حقوق االنسان( الى منهج ) حقوق االنسان و مكافحة الفساد(  71087108//77//7878

 القرار :  الموافقة.
رفع نسبة الؽٌاب عنه فى الفترة رفع نسبة الؽٌاب عنه فى الفترة   ًًبالفرقة االولى بخصوص الموافقه علبالفرقة االولى بخصوص الموافقه عل  حامد على عبد الحميدحامد على عبد الحميدالطالب / محمد الطالب / محمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من  4/4

و ذلك بسبب مرافقته لوالدته اثناء ادائها فرٌضة العمره وذلك لوفاة والده حٌث انه المحرم و ذلك بسبب مرافقته لوالدته اثناء ادائها فرٌضة العمره وذلك لوفاة والده حٌث انه المحرم   71087108//44//77و حتى و حتى   71087108//33//7474من من 

  سفر.سفر.لها ومرفق طٌه صوره من جواز السفر و تأشٌرة العمره و تذكرة اللها ومرفق طٌه صوره من جواز السفر و تأشٌرة العمره و تذكرة ال

 القرار :  الموافقة.
/ الى / الى 77//7474بالفرقه االولى بخصوص رفع نسبة الؽٌاب عنه فى الفتره من بالفرقه االولى بخصوص رفع نسبة الؽٌاب عنه فى الفتره من   الطالب / احمد اشرف احمد عمارالطالب / احمد اشرف احمد عمارالطلب المقدم من الطلب المقدم من  4/5

  و ذلك الصابة والده بجلطه فى القلب وهو االبن الوحٌد له و مرفق طٌه صوره من التقارٌر الطبٌة لوالده .و ذلك الصابة والده بجلطه فى القلب وهو االبن الوحٌد له و مرفق طٌه صوره من التقارٌر الطبٌة لوالده .  71087108//44//00

 الموافقة .  القرار :
حتى حتى   77//7878بالفرقة االولى بخصوص رفع نسبة الؽٌاب عنها فى الفتره من بالفرقة االولى بخصوص رفع نسبة الؽٌاب عنها فى الفتره من   طارق محمود قطاطىطارق محمود قطاطى  آيهآيهالطالبه / الطالبه / الطلب المقدم من الطلب المقدم من  4/6

و ذلك بسبب مرض والدتها وكانت المرافقه لها مرفق طٌه التقرٌر الطبى الخاص بوالدتها ثم اصابة الطالبه بجلطة و ذلك بسبب مرض والدتها وكانت المرافقه لها مرفق طٌه التقرٌر الطبى الخاص بوالدتها ثم اصابة الطالبه بجلطة   71087108//33//7777

  مرفق طٌه التقرٌر الطبى الخاص بالطالبه . مرفق طٌه التقرٌر الطبى الخاص بالطالبه .   71087108//33//7777تارٌخ تارٌخ بالٌد الٌسرى ببالٌد الٌسرى ب

 القرار :  الموافقة .
  التقارٌر الطبٌه المقدمه من الطالب االتى اسمائهم :التقارٌر الطبٌه المقدمه من الطالب االتى اسمائهم : 4/7

  بالفرقو االولى بالفرقو االولى                   عبد الغنى يوسف عبد الغنى           عبد الغنى يوسف عبد الغنى             --11
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  كل منهم حسب ما  جاء بكل تقرٌر على حده .كل منهم حسب ما  جاء بكل تقرٌر على حده .و الذى ٌوصى بالراحة لو الذى ٌوصى بالراحة ل

 . القرار :  الموافقة



بالفرقه الثالثة حٌث تم اجراء عملٌة ترقٌع بالفرقه الثالثة حٌث تم اجراء عملٌة ترقٌع   بالطالب /هادى سمير على البيطاربالطالب /هادى سمير على البيطارالتقرٌر الطبى الوارد من االدارة الطبٌة الخاص التقرٌر الطبى الوارد من االدارة الطبٌة الخاص  4/8

كما موضح كما موضح   71087108//77//7474خ العملٌة خ العملٌة عظمى و تثبٌت بعظمة الزورقٌة الٌمنى و ٌوصى بالراحه لمدة شهر و نصؾ من تارٌعظمى و تثبٌت بعظمة الزورقٌة الٌمنى و ٌوصى بالراحه لمدة شهر و نصؾ من تارٌ

  بالتقرٌر بالتقرٌر 

 . القرار :  الموافقة
بسبب اصابته بقطع بالرباط الصلٌبى للركبه الٌسرى بسبب اصابته بقطع بالرباط الصلٌبى للركبه الٌسرى   الرابعةالرابعةبالفرقة بالفرقة   الطالب / محمد اشرف عيد مرسىالطالب / محمد اشرف عيد مرسىالتقرٌر الطبى المقدم من التقرٌر الطبى المقدم من  4/9

  ..  71087108//77//0505و تم اجراء جراحه و ٌوصى بالراحه لمدة شهر من و تم اجراء جراحه و ٌوصى بالراحه لمدة شهر من 

 . القرار :  الموافقة
بالفرقة الثانٌة حٌث انه ٌعانى من كسر بالمشطٌه الٌسرى  و تم بالفرقة الثانٌة حٌث انه ٌعانى من كسر بالمشطٌه الٌسرى  و تم     الطالب / محمود احمد فواز محمدالطالب / محمود احمد فواز محمدالتقرٌر الطبى المقدم من التقرٌر الطبى المقدم من  4/10

  ..  71087108//77//88تركٌب شرائح و مسامٌر  و ٌوصى بالراحه لمدة شهرٌن من تركٌب شرائح و مسامٌر  و ٌوصى بالراحه لمدة شهرٌن من 

 القرار :  الموافقة .
بالفرقة الثالثة حٌث انه ٌعانى من التهابات وقىء و ارتفاع درجة بالفرقة الثالثة حٌث انه ٌعانى من التهابات وقىء و ارتفاع درجة     محمد بدوىمحمد بدوى  الطالب / محمود احمدالطالب / محمود احمدالتقرٌر الطبى المقدم من التقرٌر الطبى المقدم من  4/11

  ..  71087108//77//88و ٌوصى بالراحه لمدة شهر و نصؾ من و ٌوصى بالراحه لمدة شهر و نصؾ من   الحرارةالحرارة

 القرار :  الموافقة .
نامج التعلٌم نامج التعلٌم بالفرقة االولى فى بربالفرقة االولى فى بر  منار سعيد نجممنار سعيد نجم/ / الطالبه الطالبه لرعاٌة الطالب بخصوص مشاركة لرعاٌة الطالب بخصوص مشاركة   العامةالعامةالخطاب الوارد من االدارة الخطاب الوارد من االدارة  4/12

  71087108//33//66حتى حتى   33//44المدنى الذى تنظمه وزارة الشباب و الرٌاضة فى الفتره المدنى الذى تنظمه وزارة الشباب و الرٌاضة فى الفتره 

 القرار :  الموافقة .
بالفرقة االولى فى منافسات بالفرقة االولى فى منافسات   /منار سعيد نجم/منار سعيد نجم  الطالبةالطالبةللمدن الجامعٌة  بخصوص مشاركة للمدن الجامعٌة  بخصوص مشاركة   العامةالعامةالخطاب الوارد من االدارة الخطاب الوارد من االدارة  4/13

  لأللعابلأللعاببفاعلٌات المهرجان الرٌاضى بفاعلٌات المهرجان الرٌاضى   الجامعٌةالجامعٌةضمن منتخب المدن ضمن منتخب المدن   71087108//77//7878/ /   7777/ /   7676اللٌاقة البدنٌة و العاب القوى اٌام اللٌاقة البدنٌة و العاب القوى اٌام 

  ..  بالجامعةبالجامعة  الجماعٌةالجماعٌةو و   الفردٌةالفردٌة

 القرار :  الموافقة .
الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى الندوه الثقافٌة الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى الندوه الثقافٌة  4/14

لكاتب الصحفى / حمدى رزق بكلٌة الحقوق جامعة مدٌنة السادات و مرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب لكاتب الصحفى / حمدى رزق بكلٌة الحقوق جامعة مدٌنة السادات و مرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب التى حاضرها االتى حاضرها ا

  .  .    71087108//33//33وذلك ٌوم السبت وذلك ٌوم السبت 

 القرار :  الموافقة .
الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى مسابقة الطالب و الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى مسابقة الطالب و  4/15

  و مرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب و مرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب   71087108//77//0808المثالٌٌن  وذلك ٌوم االحد المثالٌٌن  وذلك ٌوم االحد   الطالبةالطالبة

 القرار :  الموافقة .
بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى     بالجامعةبالجامعةلرعاٌة الطالب لرعاٌة الطالب   العامةالعامة  اإلدارةاإلدارةالخطاب الوارد من الخطاب الوارد من  4/16

و مرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء و مرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء 71087108//33//7373و حتى و حتى   33//0909فى الفتره من فى الفتره من المصرٌة و العربٌة المصرٌة و العربٌة   للجوالةللجوالةالمهرجان السادس المهرجان السادس 

  الطالب .الطالب .

 القرار :  الموافقة .
الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة  بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى المهرجان الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة  بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى المهرجان  4/17

  فق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب مدون بها تارٌخ كل طالب  فق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب مدون بها تارٌخ كل طالب  و الفردٌة ومرو الفردٌة ومر  الجماعٌةالجماعٌةالجامعى فى االلعاب الجامعى فى االلعاب   الرٌاضًالرٌاضًالدورى الدورى 

 القرار :  الموافقة .
  األسرةاألسرةالخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة  بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى مسابقة الخطاب الوارد من قسم رعاٌة الطالب بالكلٌة  بخصوص رفع نسبة الؽٌاب  عن بعض الطالب المشاركٌن فى مسابقة  4/18



  71087108//33//44و حتى و حتى   77//7474فى الفتره من فى الفتره من   بالجامعةبالجامعةو الفنادق و الفنادق   و المقام بكلٌة السٌاحةو المقام بكلٌة السٌاحة  الجامعةالجامعةبٌن كلٌات بٌن كلٌات   العامةالعامة  باإلدارةباإلدارةالمثالٌة المثالٌة 

  ومرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب مدون بها تارٌخ كل طالب  .ومرفق طٌه كشؾ بأسماء هؤالء الطالب مدون بها تارٌخ كل طالب  .

 القرار :  الموافقة .
 خبيسبً: انعالقبث انزقبفيت  

5/1 
ه موافاتهم بمقترحات التعاون بٌن ه موافاتهم بمقترحات التعاون بٌن الخطاب الوارد إلٌنا من إدارة العالقات الثقافٌة بشأن.  كتاب وزاره التعلٌم العالى تطلب فٌالخطاب الوارد إلٌنا من إدارة العالقات الثقافٌة بشأن.  كتاب وزاره التعلٌم العالى تطلب فٌ

الكلٌه وبٌن جامعة نٌروبى بكٌنٌا للتبادل األكادٌمً وإرساء ألٌه للتبادل الطالبً فً صوره إتفاقٌه تعاون ثنائً .برجاء موافاتهم الكلٌه وبٌن جامعة نٌروبى بكٌنٌا للتبادل األكادٌمً وإرساء ألٌه للتبادل الطالبً فً صوره إتفاقٌه تعاون ثنائً .برجاء موافاتهم 

  بالمقترحات  .بالمقترحات  .

 أحيط المجمس عمماً . القرار : 

5/2 
س الجامعه  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه بشأن المؤتمرالسنوى س الجامعه  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه بشأن المؤتمرالسنوى الخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة العامه لمكتب نائب رئٌالخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة العامه لمكتب نائب رئٌ

السادس  عشر لمركز تعلٌم الكبار بجامعه عٌن شمس تحت عنوان )تعلٌم الكبار فى العصر الرقمى ..... التحدى العربى الكبٌر السادس  عشر لمركز تعلٌم الكبار بجامعه عٌن شمس تحت عنوان )تعلٌم الكبار فى العصر الرقمى ..... التحدى العربى الكبٌر 

  عٌن شمس .                         عٌن شمس .                         صباحا بدار الضٌافة بجامعة صباحا بدار الضٌافة بجامعة     93319331م من الساعة م من الساعة     71087108أبرٌل أبرٌل   0808ـ ـ   0606(  فى الفترة من (  فى الفترة من 

  أحيط المجمس عمماً .القرار : 

5/3 
الخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة  المركزٌة للعالقات الثقافٌة بشأن برنامج التعاون بٌن حكومة ج.م.ع  وحكومة جمهورٌة الخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة  المركزٌة للعالقات الثقافٌة بشأن برنامج التعاون بٌن حكومة ج.م.ع  وحكومة جمهورٌة 

  لجانب البٌالروسً.لجانب البٌالروسً.م والمقترح من ام والمقترح من ا  71717171/ /   71087108بٌالروس للتعاون فى مجال التعلٌم العالى لألعوام بٌالروس للتعاون فى مجال التعلٌم العالى لألعوام 

  أحيط المجمس عمماً .القرار : 
الخطاااااب الااااوارد إلٌنااااا ماااان اإلدارة  المركزٌااااة للعالقااااات الثقافٌااااة بشااااأن برنااااامج التعاااااون فااااى مجااااال التعلااااٌم  بااااٌن وزارة الخطاااااب الااااوارد إلٌنااااا ماااان اإلدارة  المركزٌااااة للعالقااااات الثقافٌااااة بشااااأن برنااااامج التعاااااون فااااى مجااااال التعلااااٌم  بااااٌن وزارة  5/4

ٌاااااة صاااااربٌا ٌاااااة صاااااربٌا التعلاااااٌم العاااااالى فاااااى  ج.م.ع  ومدٌرٌاااااة الثقافاااااة والتعلاااااٌم والعلاااااوم والتكنولوجٌاااااا والرٌاضاااااة الدولٌاااااة  بجمهورالتعلاااااٌم العاااااالى فاااااى  ج.م.ع  ومدٌرٌاااااة الثقافاااااة والتعلاااااٌم والعلاااااوم والتكنولوجٌاااااا والرٌاضاااااة الدولٌاااااة  بجمهور

  مم  71087108/ / 71077107لالعوام لالعوام 

 القرار : أحيط المجمس عمماً . 
الخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة اإلدارة العامة لمكتب نائب رئٌس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  بشأن توجٌهات الخطاب الوارد إلٌنا من اإلدارة اإلدارة العامة لمكتب نائب رئٌس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  بشأن توجٌهات  5/5

ٌة الداعٌة للترشٌد استهالك المٌاه ستقوم جامعة ٌة الداعٌة للترشٌد استهالك المٌاه ستقوم جامعة ـ رئٌس الجمهورـ رئٌس الجمهور  فخامة السيد / عبد الفتاح السيسيفخامة السيد / عبد الفتاح السيسيالقٌادة السٌاسٌة   بقٌادة القٌادة السٌاسٌة   بقٌادة 

  سوهاج بعقد ورشة علمٌة  بعنوان : ـ سوهاج بعقد ورشة علمٌة  بعنوان : ـ 

  م م   71087108//44//0505) ترشٌد أستهالك المٌاه فى مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق  ( ٌوم االحد الموافق ) ترشٌد أستهالك المٌاه فى مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق  ( ٌوم االحد الموافق   

 القرار : أحيط المجمس عمماً . 
 سبدسبً : اندزاسبث انعهيب وانبحىد 

6/1 
الدكتوراة ( الدكتوراة (   ––على تحمٌل الطالب الوافدٌن من دولة الكوٌت المقررات ت الدراسٌة  لدرجتى ) الماجستٌر على تحمٌل الطالب الوافدٌن من دولة الكوٌت المقررات ت الدراسٌة  لدرجتى ) الماجستٌر النظر فى الموافقة النظر فى الموافقة 

قسم المناهج وطرق التدرٌس قسم المناهج وطرق التدرٌس   ––وذلك بعد عمل المقاصة العلمٌة من االقسام العلمٌة المختصة ) اصول التربٌة الرٌاضٌة وذلك بعد عمل المقاصة العلمٌة من االقسام العلمٌة المختصة ) اصول التربٌة الرٌاضٌة 

  البة .البة .( طالب وط( طالب وط  7474وعددهم ) وعددهم ) والتدرٌب وعلوم الحركة الرٌاضٌة  (والتدرٌب وعلوم الحركة الرٌاضٌة  (

  الموافقة.القرار : 
6/7 

  --فى التربٌة الرٌاضٌة بعنوان : فى التربٌة الرٌاضٌة بعنوان : . . ماجستٌرماجستٌردرجة الدرجة البب  المسجل المسجل   للباحث / رامي حسن احمد عبد الرازق خلفللباحث / رامي حسن احمد عبد الرازق خلفمنح درجة الماجستٌر منح درجة الماجستٌر 

  األرضً "األرضً "جمباز االلعاب على تنمٌة المهارات االساسٌة لبراعم التنس جمباز االلعاب على تنمٌة المهارات االساسٌة لبراعم التنس   باستخدامباستخدام" تأثٌر بعض القدرات التوافقٌة " تأثٌر بعض القدرات التوافقٌة 

  . الموافقة : القزار

6/3 

المسجل بدرجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة بقسم نظرٌات المسجل بدرجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة بقسم نظرٌات   للباحث /حسن عزت حسن السبكيللباحث /حسن عزت حسن السبكيمنح درجة الماجستٌر منح درجة الماجستٌر 

تأثٌر تدرٌبات الهٌبوكسٌك علً بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة تأثٌر تدرٌبات الهٌبوكسٌك علً بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة   وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة فً موضوع بعنوان "وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة فً موضوع بعنوان "

  المصارعة "المصارعة "  والبدنٌة الخاصة لدي العبًوالبدنٌة الخاصة لدي العبً

 الموافقة. القزار:

المسجل بدرجة الماجستٌر بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت المسجل بدرجة الماجستٌر بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت   للباحث/ محمد محمود عبد المجيد سليمةللباحث/ محمد محمود عبد المجيد سليمةمنح درجة الماجستٌر منح درجة الماجستٌر  6/4

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام مهارات سالح سٌؾ المبارزة علً بعض نواتج التعلم تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام مهارات سالح سٌؾ المبارزة علً بعض نواتج التعلم   والرٌاضات المائٌة فً موضوع بعنوان "والرٌاضات المائٌة فً موضوع بعنوان "



  ""  للمعاقٌن ذهنٌاً للمعاقٌن ذهنٌاً 

 الموافقة  القرار :
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 هوضوعات الحسجيل وجشكيل لجاى الوناقشة والحكن :

م م 71077107المقٌدة بدورة اكتوبر المقٌدة بدورة اكتوبر   زمن حسني عبد العزيزعالوةزمن حسني عبد العزيزعالوة/ / للدارسة للدارسة الماجستٌرفى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌرفى التربٌة الرٌاضٌة   رسالةرسالة  موضوعموضوع  تسجٌلتسجٌل

بعنوان " تأثٌرتدرٌبات القدرات البصرٌة الخاصة بعنوان " تأثٌرتدرٌبات القدرات البصرٌة الخاصة   ضربضربوالمسجلة بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضة الموالمسجلة بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضة الم

  ““علً بعض المهارات المندمجة فى كرة القدم النسائٌةعلً بعض المهارات المندمجة فى كرة القدم النسائٌة

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

الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات   أستاذ كرة القدم بقسم نظرٌات وتطبٌقاتأستاذ كرة القدم بقسم نظرٌات وتطبٌقات  أ.د/  محمود حسن الحوفي                           أ.د/  محمود حسن الحوفي                             --11

  جامعة مدٌنة السادات          جامعة مدٌنة السادات            --المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب   / محمود رفعت تركى / محمود رفعت تركى دد    --22

   جامعة مدٌنة السادات         جامعة مدٌنة السادات           --بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 انًىافقت  : انقساز
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بعنوان " بعنوان "   71067106. المقٌد بدورة اكتوبر . المقٌد بدورة اكتوبر   للباحث / اسالم ابراهيم رشاد أبو حصوةللباحث / اسالم ابراهيم رشاد أبو حصوةفى التربٌة الرٌاضٌة فى التربٌة الرٌاضٌة   رسالة الماجستٌررسالة الماجستٌر  تسجٌلتسجٌل

  استخدام االردوٌنو فى تقدٌر تؽٌر إٌقاعات الجرى لالعبى المضمار فى ألعاب القوى " استخدام االردوٌنو فى تقدٌر تؽٌر إٌقاعات الجرى لالعبى المضمار فى ألعاب القوى " 
 -:  عهى أٌ حكىٌ نجُت اإلشساف يشكهت يٍ انسبدة األسخبذة أألحى أسًبئهى بعد

  المٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوىالمٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى  أستاذأستاذ      د/ مصطفى مصطفى على عطوة .د/ مصطفى مصطفى على عطوة ..

  مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوىمساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى  أستاذأستاذأ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى .     أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى .     

 م.د/ مروى عبد القادر صقر .              مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوىم.د/ مروى عبد القادر صقر .              مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى

 انًىافقت  : زانقسا
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المقٌد بدورة المقٌد بدورة   / إبراهيم عصام لطفي حويت/ إبراهيم عصام لطفي حويتلدارسلدارسلل  إعادة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌةإعادة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة

دراسة تحلٌلٌة دراسة تحلٌلٌة المنازالت والرٌاضات المائٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بعنوان " المنازالت والرٌاضات المائٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بعنوان "   نظرٌات وتطبٌقاتنظرٌات وتطبٌقات  بقسمبقسموالمسجل والمسجل 71077107اكتوبر اكتوبر 

سنة فً رٌاضة سنة فً رٌاضة   7070ات األداء الفنً لالعبً الكومٌتٌه فً بطوالت الجمهورٌة المفتوحة المؤهلة لمنتخب مصر تحت ات األداء الفنً لالعبً الكومٌتٌه فً بطوالت الجمهورٌة المفتوحة المؤهلة لمنتخب مصر تحت لبعض محددلبعض محدد

  ..""  مم71057105الكاراتٌه الكاراتٌه 
 ححج إشساف 

  .د/ محمد نبوي االشرم   أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة.د/ محمد نبوي االشرم   أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌةأ

  المنازالت بالكلٌةالمنازالت بالكلٌة  الحمٌد اإلبٌارى  أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقاتالحمٌد اإلبٌارى  أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات  أ.م.د/إبراهٌم علً عبدأ.م.د/إبراهٌم علً عبد

 المنازالت بالكلٌةالمنازالت بالكلٌة  أ.م.د/ رضا ٌوسؾ ٌسرى عبد القادر      إستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقاتأ.م.د/ رضا ٌوسؾ ٌسرى عبد القادر      إستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات

 عهى أٌ حكىٌ نجُت انًُبقشت وانحكى يٍ انسبدة األسبحرة األحى أسًبئهى 

أستاذ تدريب الكاراتيو بقسم المنازالت والرياضات الفردية ـ أستاذ تدريب الكاراتيو بقسم المنازالت والرياضات الفردية ـ       أ.د/ بسمات محمد عمي شمس الدين أ.د/ بسمات محمد عمي شمس الدين   00
  ..كمية التربية الرياضية ـ جامعة المنياكمية التربية الرياضية ـ جامعة المنيا

  مناقشاً مناقشاً 

  أ.د/ محمد نبوي االشرم         أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظرٌات وتطبٌقاتأ.د/ محمد نبوي االشرم         أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظرٌات وتطبٌقات  77

  المنازالت والرٌاضات المائٌة ـ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة مدٌنة الساداتالمنازالت والرٌاضات المائٌة ـ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة مدٌنة السادات
  مشرفاً مشرفاً 

المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ أحمد إبراىيم أحمد عزب أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقاتأ.د/ أحمد إبراىيم أحمد عزب أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات  33
  ..ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

  مناقشاً مناقشاً 

المنازالت المنازالت   أ.م.د/إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارى أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقاتأ.م.د/إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارى أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات 4
  . . ية ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتية ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتوالرياضات المائوالرياضات المائ

  مشرفاً مشرفاً 

 
 الموافقة  القرار :

6/8 

    20112011المقيد بدورة اكتوبرالمقيد بدورة اكتوبر  ياسر صافي عبد الحميد عبد الرحمنياسر صافي عبد الحميد عبد الرحمن  //لمباحث لمباحث   ماجستيرماجستيرإعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الإعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ال
تأثير تأثير بعنوان " بعنوان " , , المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالمنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  نظريات وتطبيقاتنظريات وتطبيقات  بقسمبقسموالمسجل والمسجل 

  ""  استخدام الكمبيوتر جرافيك عمي تعميم سباحة الزحف عمي الظير  لممبتدئيناستخدام الكمبيوتر جرافيك عمي تعميم سباحة الزحف عمي الظير  لممبتدئين
    --عمى أن تكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة األتى أسمائيم  بعد :عمى أن تكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة األتى أسمائيم  بعد :

أ.د/ أستاذ طرق التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس والتدريب وعموم أ.د/ أستاذ طرق التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس والتدريب وعموم     أ.د/عصام الدين متولي عبداهللأ.د/عصام الدين متولي عبداهلل  11
  الحركة الرياضية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطلبـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتالحركة الرياضية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطلبـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

  مناقشاً مناقشاً 



التدريب وعموم التدريب وعموم أ.د/مجدي محمود فييم    أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناىج وطرق التدريس     و أ.د/مجدي محمود فييم    أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناىج وطرق التدريس     و   22
  الحركة الرياضية بالكميةالحركة الرياضية بالكمية

  مشرفاً مشرفاً 

المنازالت والرياضات المنازالت والرياضات   أ.د/مصطفي سامي عميرة      أستاذ الرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقاتأ.د/مصطفي سامي عميرة      أستاذ الرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات  33
  المائية ووكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بالكميةالمائية ووكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث ـ بالكمية

  مشرفاً مشرفاً 

الرياضات الفردية ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة الرياضات الفردية ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة   أ.د/محمد أحمد عبد اهلل جاد   أستاذ السباحة بقسم تدريبأ.د/محمد أحمد عبد اهلل جاد   أستاذ السباحة بقسم تدريب  44
  حموانحموان

  مناقشاً مناقشاً 

 
 الموافقة  القرار :

والمسجلة بقسم والمسجلة بقسم   71037103المقٌدة بدورة اكتوبرالمقٌدة بدورة اكتوبر  للباحثة / أية عادل عبد الواحد البناللباحثة / أية عادل عبد الواحد البنا  تشكٌل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة الماجستٌرتشكٌل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة الماجستٌر 6/9

بعنوان " تأثٌر التدرٌبات النوعٌة البدنٌة على مستوى أداء بعنوان " تأثٌر التدرٌبات النوعٌة البدنٌة على مستوى أداء   رٌاضٌةرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض النظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض ال

  الحركات الجمبازٌة لجملة عارضة التوازن لناشئات الجمباز" الحركات الجمبازٌة لجملة عارضة التوازن لناشئات الجمباز" 

      --تحت إشراؾ :تحت إشراؾ :

                                                                                                                                    جامعة حلوان. جامعة حلوان. ––أ.د/ هداٌات أحمد حسنٌن           أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالقاهرة أ.د/ هداٌات أحمد حسنٌن           أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالقاهرة 

  نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  عبد الرحمن   أستاذ مساعد بقسمعبد الرحمن   أستاذ مساعد بقسم  م.د/ ماجدة محمد السعٌدم.د/ ماجدة محمد السعٌد

    ض الرٌاضٌةض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعرونظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعرو  د/ ٌاسر علً قطب                   مدرس بقسمد/ ٌاسر علً قطب                   مدرس بقسم

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

  الوظٌفةالوظٌفة  اإلسماإلسم  مم

––أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالقاهرة أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالقاهرة   أ.د/ هداٌات أحمد حسنٌنأ.د/ هداٌات أحمد حسنٌن  00

  جامعة حلوان.  ) مشرفاً (جامعة حلوان.  ) مشرفاً (

––أستاذ تدرٌب جمباز بقسم تدرٌب الرٌاضات األساسٌة  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة أستاذ تدرٌب جمباز بقسم تدرٌب الرٌاضات األساسٌة  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة   أ.د/ حاتم أبو حمده هلٌلأ.د/ حاتم أبو حمده هلٌل  77

  جامعة حلوان.                                                        ) مناقشاً (جامعة حلوان.                                                        ) مناقشاً (

  --نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  أستاذ مساعد بقسمأستاذ مساعد بقسم  العجمًالعجمًإبراهٌم إبراهٌم أ.م.د/ مشٌرة أ.م.د/ مشٌرة   33

  جامعة مدٌنة السادات.                       )مناقشاً (جامعة مدٌنة السادات.                       )مناقشاً (  ––ة التربٌة الرٌاضٌة ة التربٌة الرٌاضٌة كلٌكلٌ

عبد عبد   أ.م.د/ ماجدة محمد السعٌدأ.م.د/ ماجدة محمد السعٌد  44

  الرحمنالرحمن

  --نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  أستاذ مساعد بقسمأستاذ مساعد بقسم

  جامعة مدٌنة السادات.       ) مشرفاً (جامعة مدٌنة السادات.       ) مشرفاً (  ––كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 
 الموافقة  :القرار 

والمسجلة بقسم والمسجلة بقسم   71057105المقٌدة بدورة اكتوبر المقٌدة بدورة اكتوبر   الماجستير للباحثة / مروة يوسف اسماعيل حسنالماجستير للباحثة / مروة يوسف اسماعيل حسنتشكٌل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة  6/10

  بعنوان " تأثٌر تمرٌنات باستخدام األلعاب التفاعلٌة االلكترونٌة على بعضبعنوان " تأثٌر تمرٌنات باستخدام األلعاب التفاعلٌة االلكترونٌة على بعض  نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة

  المهارات األساسٌة ومهارات التفكٌر لطفل ما قبل المدرسة "المهارات األساسٌة ومهارات التفكٌر لطفل ما قبل المدرسة "

    --تحت إشراؾ :تحت إشراؾ :

  نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  أستاذ ورئٌس قسمأستاذ ورئٌس قسم              سرورسرورمحمد محمد   أ.د/ أمل صالح أ.د/ أمل صالح 

    عروض الرٌاضٌةعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات وال  أستاذ مساعد بقسمأستاذ مساعد بقسم        أمٌنأمٌنالسٌد السٌد أ.م.د/ وسام عادل أ.م.د/ وسام عادل 

  جامعة مدٌنة السادات.                                                                     جامعة مدٌنة السادات.                                                                       ––د/ إٌمان أحمد صالح حشاد      مدرس الصحة النفسٌة والجسمٌة للطفل بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة د/ إٌمان أحمد صالح حشاد      مدرس الصحة النفسٌة والجسمٌة للطفل بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة 

    --ى أسمائهم بعد :ى أسمائهم بعد :على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتعلى أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األت



  الوظٌفةالوظٌفة  اإلسماإلسم  مم

أستاذ علم النفس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم أستاذ علم النفس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم     أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌري  أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌري    00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            )مناقشاً ()مناقشاً (                        جامعة مدٌنة السادات.  جامعة مدٌنة السادات.    ––والطالب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة والطالب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  أستاذ ورئٌس قسمأستاذ ورئٌس قسم  سرورسرورمحمد محمد   أ.د/ أمل صالح أ.د/ أمل صالح   77

  .                         ) مشرفاً (.                         ) مشرفاً (جامعة مدٌنة الساداتجامعة مدٌنة السادات  ––بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  ––أستاذ المناهج وبرامج الطفل قسم العلوم التربوٌة بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة أستاذ المناهج وبرامج الطفل قسم العلوم التربوٌة بكلٌة التربٌة للطفولة المبكرة   أ.د/ ابتهاج محمود طلبةأ.د/ ابتهاج محمود طلبة  33

  )مناقشاً ()مناقشاً (                      جامعة القاهرة.                                                   جامعة القاهرة.                                                   

  نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةنظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  أستاذ مساعد بقسمأستاذ مساعد بقسم  مٌنمٌنأأالسٌد السٌد أ.م.د/ وسام عادل أ.م.د/ وسام عادل   44

  جامعة مدٌنة السادات.                        ) مشرفاً (جامعة مدٌنة السادات.                        ) مشرفاً (  ––بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 
 الموافقة  القرار :

  71077107المقٌد بدورة اكتوبر المقٌد بدورة اكتوبر   مد عبد الرسول عيسىمد عبد الرسول عيسىللباحث / أحللباحث / أحلرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم تشكٌل لجنة المناقشة والحكم  6/11

بعنوان " فاعلٌة برنامج تعلٌمى باستخدام االلعاب التمهٌدٌة للتؽلب على صعوبات التعلم بعنوان " فاعلٌة برنامج تعلٌمى باستخدام االلعاب التمهٌدٌة للتؽلب على صعوبات التعلم والمسجل بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى والمسجل بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى 

  لناشئى القفز بالزانة " لناشئى القفز بالزانة " 

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

  مناقشا ً مناقشا ً             أ. د / أبو المكارم عبٌد أبو الحمد .    أستاذ العاب القوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة حلوانأ. د / أبو المكارم عبٌد أبو الحمد .    أستاذ العاب القوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة حلوان

  أ . د / عزة محمد عبد الحمٌد العمرى.   أستاذ ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى بالكلٌة .     مشرفاً أ . د / عزة محمد عبد الحمٌد العمرى.   أستاذ ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى بالكلٌة .     مشرفاً 

  مشرفاً مشرفاً                 تاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى بالكلٌة .             تاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات العاب القوى بالكلٌة .             أ . م . د / نبال أحمد بدر . أسأ . م . د / نبال أحمد بدر . أس

 أ . م . د / سالى عبد التواب البيواشى . أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى               مناقشاً أ . م . د / سالى عبد التواب البيواشى . أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى               مناقشاً 
 الموافقة .  القرار :

  71077107المقٌد بدورة اكتوبر  المقٌد بدورة اكتوبر    للباحث / إسالم محمود عبد الحافظللباحث / إسالم محمود عبد الحافظفى التربٌة الرٌاضٌة فى التربٌة الرٌاضٌة   تشكٌل لجنة المناقشة والحكم رسالة الماجستٌرتشكٌل لجنة المناقشة والحكم رسالة الماجستٌر 6/12

ة ة والمسجل بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة بعنوان " تأثٌر استخدام التدرٌبات البالٌستٌة علً بعض المتؽٌرات البدنٌوالمسجل بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة بعنوان " تأثٌر استخدام التدرٌبات البالٌستٌة علً بعض المتؽٌرات البدنٌ

  دو " دو " والمهارٌة لدي العبً الساندا وشوو كونػ فو والتاٌكونوالمهارٌة لدي العبً الساندا وشوو كونػ فو والتاٌكون

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

  )مشرفاً()مشرفاً(  أ.د/ أحمد سعٌد أمٌن خضر     أستاذ تدرٌب المالكمة ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌةأ.د/ أحمد سعٌد أمٌن خضر     أستاذ تدرٌب المالكمة ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة  --  00

  )مناقشاً()مناقشاً(                          قسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة           قسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة           أ.م.د/ ٌاسر عبد الجواد الوراقى      أستاذ مساعد بأ.م.د/ ٌاسر عبد الجواد الوراقى      أستاذ مساعد بـ ـ 77

  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشٌخ       استاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات الفردٌةأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشٌخ       استاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات الفردٌةـ ـ 33

  )مشرفاً()مشرفاً(                                              ٌاضٌة جامعة المنوفٌة                   ٌاضٌة جامعة المنوفٌة                   كلٌة التربٌة الركلٌة التربٌة الر                                                                                                                      

  الدكتور/ ٌحًٌ فوزي السٌد أحمد     خبٌر الكونػ فو وحاصل علً دكتوراه الفلسفة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بكٌن الدكتور/ ٌحًٌ فوزي السٌد أحمد     خبٌر الكونػ فو وحاصل علً دكتوراه الفلسفة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بكٌن ـ ـ 44

 )مناقشاً()مناقشاً(                                                                ..مصري والعربً للكونػ فومصري والعربً للكونػ فوونائب رئٌس االتحادٌن الونائب رئٌس االتحادٌن ال                                                                                                    
 الموافقة .  لقرار :ا

المقٌد بدورة اكتوبر المقٌد بدورة اكتوبر . . للباحث / محمد خالد عبد الحميد حسانين شافعللباحث / محمد خالد عبد الحميد حسانين شافعتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة  6/13

عالقة السلوك التنافسً عالقة السلوك التنافسً   ""  --الجماعٌة ورٌاضات المضرب والمسجل بذات القسم بعنوان: الجماعٌة ورٌاضات المضرب والمسجل بذات القسم بعنوان:   والمعٌد نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضاتوالمعٌد نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات71047104

  ""بفاعلٌة بعض المهارات الهجومٌة لمراكز اللعب ومستوي المنافسة لالعبً الدوري الممتاز لكرة القدم بفاعلٌة بعض المهارات الهجومٌة لمراكز اللعب ومستوي المنافسة لالعبً الدوري الممتاز لكرة القدم 



    --تحت  إشراؾ :تحت  إشراؾ :

  لرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب بالكلٌةلرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب بالكلٌةمحمود الحوفً             أستاذ كرة القدم بقسم نظرٌات وتطبٌقات امحمود الحوفً             أستاذ كرة القدم بقسم نظرٌات وتطبٌقات ا  د/د/. . أأ

  أ.م.د/ اكرم كامل إبراهٌم        أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب بالكلٌةأ.م.د/ اكرم كامل إبراهٌم        أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب بالكلٌة

  د/ محمد حسٌن بكر سلم          مدرس بقسم اصول التربٌة الرٌاضٌة د/ محمد حسٌن بكر سلم          مدرس بقسم اصول التربٌة الرٌاضٌة 

    --اتذة األتى أسمائهم بعد :اتذة األتى أسمائهم بعد :على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األسعلى أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األس

  أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطًأ.د/ محمد طلعت أبو المعاطً  --00
جامعة مدٌنة السادات جامعة مدٌنة السادات   --أستاذ العاب المضرب وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة أستاذ العاب المضرب وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  "مناقشا"          "مناقشا"          

  محمود الحوفًمحمود الحوفً  د/د/. . أأ  --77
أستاذ كرة القدم بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات أستاذ كرة القدم بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

  مشرفا"مشرفا"““جامعة مدٌنة السادات جامعة مدٌنة السادات   --اضٌة اضٌة المضرب بكلٌة التربٌة الرٌالمضرب بكلٌة التربٌة الرٌ

  أ.م.د/ اكرم كامل إبراهٌم أ.م.د/ اكرم كامل إبراهٌم   --33
أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

  مشرفا"مشرفا"““جامعة مدٌنة السادات جامعة مدٌنة السادات   --المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  أ.م.د/ احمد ساهرأ.م.د/ احمد ساهر  --44
بكلٌة التربٌة بكلٌة التربٌة أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة 

   مناقشا "مناقشا "““جامعة المنوفٌة جامعة المنوفٌة   --الرٌاضٌة الرٌاضٌة 
 الموافقة .  القرار :

 بشأٌ حسجيم األبحبد :  6/14

كلٌة  -نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةالمدرس بقسم  الدكتور/ ياسر علي قطبالطلب المقدم من 

(  7موافقة على  تسجٌل أبحاث اإلنتاج العلمً الخاصة  بسٌادته ، وعددها ) جامعة مدٌنة السادات بشأن ال –التربٌة الرٌاضٌة 

 :كاآلتًللترقً أستاذ مساعد وهً 

 يكبٌ انُشـس انُشس َىعه عُـىاٌ انبحذ م

1.  

التحلٌل الكٌنماتٌكى لمهاره دائره المقعده الخلفٌه 
للوقوؾ على الٌدٌن كأساس للتمرٌنات النوعٌه على 

االرتفاع للبناتجهاز عارضتى مختلفتى   
7103/ 74/4 هشحزك  

الوجلو العلويو لعلوم وفنوى الزياضو كليو 
الحزبيو الزياضيو للبنات بالجزيزه جاهعو 

 حلواى

2.  

تاثٌر التدرٌبات النوعٌه بأستخدام أجهزه مساعده 
على تحسٌن مستوى أداء مهاره الدائره الكبرى 

الخلفٌه على جهاز العارضتٌن المختلفتى االرتفاع 
بناتلل  

01/7/7104 فزدى  
الوجلو العلويو لعلوم وفنوى الزياضو كليو 
الحزبيو الزياضيو للبنات بالجزيزه جاهعو 

 حلواى

3.  

تدرٌبات األداء الشكلى لتحسٌن مستوى أداء الجمله 
 8الحركٌه على جهاز التمرٌنات االرضٌه تحت 

 سنوات بنات                         
0/01/7106 فزدى  

لويو لعلوم وفنوى الزياضو كليو الوجلو الع
الحزبيو الزياضيو للبنات بالجزيزه جاهعو 

 حلواى

4.  

التدرٌبات البلٌومترٌه وتأثٌرها على بعض القدرات 
البدنٌه الخاصه ومستوى أداء سلسله أكروباتٌه على 
 جهاز الحركات االرضٌه لالعبات الحمباز الفنى    

 

 هشحزك
0/01/7106  

وفنوى الزياضو كليو الوجلو العلويو لعلوم 
الحزبيو الزياضيو للبنات بالجزيزه جاهعو 

 حلواى

5.  

تأثٌر برنامج مقترح لتدرٌبات المرونه باستخدام 
 ballet foot stretch جهاز 

على بعض المتؽٌرات البٌو مٌكانٌكٌه ومستوى أداء 
مهاره اللٌب فتحا مع تبدٌل الرجلٌن على الجهاز 

 الحركات االرضٌه أنسات

18/5/2012 فردى  
المجله العلمٌه لعلوم وفنون الرٌاضه كلٌه 
التربٌه الرٌاضٌه للبنات بالجزٌره جامعه 

 حلوان

6.  

دراسه تحلٌلٌه لتؽٌٌر أتجاه الدوران فى مهاره 
شابوشنٌكوفا على جهاز عارضتى مختلفتى 

 االرتفاع
2/11/2012 فردى  

المجله العلمٌه لعلوم وفنون الرٌاضه كلٌه 
للبنات بالجزٌره جامعه  التربٌه الرٌاضٌه

 حلوان     



7.  

 تدرٌبات نوعٌه فى ضوء نتائج التشخٌص 
 البٌومٌكانٌكى للبناء الحركى لمهاره موى   

 )Moy)على جهاز المتوازى رجال 

22/12/2012 فردى  
المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة وعلوم 

الرٌاضٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 
 جامعة حلوان

 
 الموافقة .  :القرار 

وضع الضوابط التً تراها كلٌات / معاهد الجامعة لقبول الطالب الحاصلٌن على النظر فٌما ورد من األقسام العلمٌة بشأن   6/15

 درجة الماجستٌر/ اللٌسانس بنظام التعلٌم المفتوح للتقدم للقٌد بالدراسات العلٌا (  وفً حالة عدم الرد ٌعتبر هذا رفض من الكلٌة .

 الموافقة .  القرار :

دكتوراة " الفركت الثاهيت "(  –ماجضتير   –النظر فى جحدًد موعد إلاختباراث النظريت لطالب الدراصاث العليا الئحت كدًمت) دبلوم  -1 6/16

  12/5/2018والتى صوف جبدأ ًوم 

دكتوراة( والتى صوف جبدأ ًوم  – ماجضتير  –جحدًد موعد إلاختبار الشفوى لطالب الدراصاث العليا الئحت جدًدة) دبلوم  -2

30/6/2018  

دكتوراة( والتى صوف جبدأ ًوم  –ماجضتير   –جحدًد موعد إلاختباراث النظريت لطالب الدراصاث العليا الئحت جدًدة) دبلوم  -3

7/7/2018  

 الموافقة  القرار :

رٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات نظبقسم  ةباحثال زوات عبد المرضي رشاد شيكو/ ةالباحثالطلب المقدم من  6/17

الموافقة علً تعدٌل استكمال دراستها  كلٌة وذلك بؽرضالب المضرب والمسجلة بمرحلة الماجستٌر تخصص الكرة الطائرة

بقسم وتسجٌلها  م تخصص كاراتٌه7108م/7107بمرحلة الماجستٌر الفصل الدراسً الثانً )دورة الربٌع( للعام الجامعً 

بناء علً خبراتها فً مجال رٌاضة الكاراتٌه من حصولها علً درجة الحزام المنازالت والرٌاضات المائٌة وتطبٌقات  نظرٌات

وحصولها علً دورة تحكٌم فً الكاراتٌه وحصولها علً العدٌد من البطوالت المختلفة ورؼبتها فً استكمال  7االسود دان 

 .حتً ٌتوافق ذلك مع خبراتها العملٌة فً المجال الرٌاضً راتٌهدراستها االكادٌمٌة بمرحلة الماجستٌر تخصص كا

وتلبٌة لرؼبة الباحثة وحرصاً علً مستقبلها العلمً والعملً وبناء علً راي اللجنة العلمٌة بالقسم والمشكلة من السادة االساتذة 

 المتواجدٌن بالمجلس وهم:

 ات المائيةالمنازالت والرياضاللجنة العلمية بقسم نظريات وتطبيقات 

 الصفة االسم م الصفة االسم م الصفة االسم م

رئٌس اللجنة  أحمد سعٌدأ.د/  0

 )مالكمة(

أ.د/ عبد الحلٌم  4

 معاذ

 عضواً 

 )جودو(

 عضواً  أ.م.د/ محمد عباس 7

 )مبارزة(

عضواً  صطفًم أ.د/ منً 7

 )سباحة(

عبد أ.د/ أحمد  5

 الحكٌم

 عضواً 

 )سباحة(

أ.م.د/ ٌاسر  8

 الوراقى

 اً عضو

 )مالكمة(

 عضواً  أ.د/ أحمد عمارة 3

 )مصارعة(

 عضواً  أ.د/ أحمد عزب 6

 )مبارزة(

أ.م.د/ إبراهٌم  9

 اإلبٌارى

 عضواً 

 )كاراتٌه(
 

 عدم الموافقة لعدم وجود سند قانونى بالالئحة ٌتٌح الفرصة للدارسٌن فى تؽٌر تخصصاتهم .  القرار :
. للسٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  الباسط ابراهيم شلبىالباحثه/ إسراء عبد الطلب المقدم من  6/18

بشأن الموافقة على تحوٌل الطالبة من قسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت والرٌاضات المائٌة  الى قسم نظرٌات وتطبٌقات 

بتكلٌؾ   70/3/7108بتارٌخ  601جامعة  رقم الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب وذلك بناءاً على قرار أ.د/ رئٌس ال

 المذكورة بالعمل فى هذا القسم .



 ٌتٌح الفرصة للدارسٌن فى تؽٌر تخصصاتهم . بالالئحةعدم الموافقة لعدم وجود سند قانونى   القرار :
للدراسات العلٌا والبحوث بشأن . للسٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة  إيمان حافظ محمود هاللالطلب المقدم من الباحثه/  6/19

الموافقة على تحوٌل الطالبة من قسم نظرٌات وتطبٌقات ألعاب القوى الى قسم نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات 

بتكلٌؾ المذكورة بالعمل فى   70/3/7108بتارٌخ  601والعروض الرٌاضٌة وذلك بناءاً على قرار أ.د/ رئٌس الجامعة  رقم 

 هذا القسم

 عدم الموافقة لعدم وجود سند قانونى باالئحة ٌتٌح الفرصة للدارسٌن فى تؽٌر تخصصاتهم .  قرار :ال
 سببعبً : نجُت شئىٌ خديت انًجخًع وانبيئت 

7/1 
 ٌتضمنهبشأن الخطاب الوارد الٌنا من مكتب السٌد االستاذ الدكتور / رئٌس الجامعه وٌخصوص على ضروره االلتزام بما 

شكاوى  –ى المشار الٌه وسرعه الرد على جمٌع مكاتبات مجلس الوزاره بصفه عاجله بكافة انواعها ) التماسات الكتاب الدور

 مراسالت (  –طلبات  –

 أحيط المجمس عمما  القرار :

7/2 
اقامه اى  بشأن الخطاب الوارد الٌنا من مكتب السٌد االستاذ الدكتور / رئٌس الجامعه وبخصوص إبالغ الجامعه والتنبٌه قبل

نشاط أو ندوه أو احتفال اال بخطاب رسمى مقدم من الجهه المنظمه بفتره التقل عن عشرة أٌام من اجرائها وتقدٌم الطلب الى 

 النائب المختص للنشاط .

 أحيط المجمس عمما  القرار :
الوحدات ذات الطابع الخاص بكتابه تقارٌرهم  مدٌريللساده : أ.د/  البٌئةمكاتبات أ.د/وكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه  7/3

 العامة بالكلٌه وهى :  الخدمةعن الوحدات التى تقع فى اختصاصاتهم بمركز 
  الفسٌولوجٌة*وحده القٌاسات 

 *وحدة القٌاسات البدنٌه 
 *وحده التحلٌل الحركى 

 0مقترحات الحلول (  000المعوقات  000على أن ٌتضمن التقرٌر) الوضع الحالى 
 . أحيط المجمس عمما  القرار :

مكاتبه أ.د / وكٌل الكلٌة لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئه للسٌدة /أمٌن المعامل واألجهزة بكتابه تقرٌر عن حاله جمٌع االجهزه  7/4

 (  000صالحٌه او إنتهاء فتره الضمان  000تحتاج لصٌانه  000التالؾ  000ٌتضمن فٌه ) الصالح 

 موافقة .ال  القرار :
 0( بالالئحه الداخلٌه للكلٌه )المعسكر التربوى ( 17مناقشه تعدٌل الماده ) 7/5

 .احيط المجمس عمماً  القرار :
 تشكٌل لجنة لتعدٌل الالئحه الداخلٌه لمركز الخدمة العامة بالكلٌة علً ان تشكل من كالً من : 7/6

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل          رئٌس اللجنة

 / عاطؾ سٌد احمد                 عضواً أ.د

 م .د/ احمد ربٌع محمود               عضواً 
 القرار : الموافقة .

مخاطبة عمٌد الكلٌة بتخصٌص مٌزانٌة سنوٌة خاصة بمشروعات الخدمة العامة وتنمٌة البٌئة ، حتى ٌمكن وضع خطة قابلة  7/7

 للتنفٌذ .

 . احيط المجمس عمماً  القرار:
 ُبً : يب يسخجد يٍ أعًبل ربي



, محمد الباقيري .د/ , السيد أ .د/ احمد سعيد خضر, السيد أ أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوفالطمب المقدم من السادة األساتذة  8/1
, ديبهاني ال.د/ , السيد أأمل سرور.د/ أ ة, السيدأحمد سعيد.د/ , السيد أبكر سالم .د/ , السيد أسعيد عبد الرشيد.د/ السيد أ
 السيد , م.د/أكرم كامل.السيد أ ,محمد عباس صفوت د/م.., السيد أعاطف سيد أحمد .د/ , السيد أمحمد عنبر.د/ السيد أ

محمد سالمة، .د/ السيد أ , .د/ مني مصطفي, السيدة أ د/أيمن مرضيالسيد  أحمد عبد العزيز،د/  السيد، خالد البطاويد/ م..أ
لممساعدة في تشجير واضاءة  د / والء كامل العبد, والسيدة  د / هبة عصام الدين الدياسطية والسيد  جوزيف ناجي.د/ السيد أ

, عمي ان تكون جميع التبرعات في صورة وتركيب كشافات وأعمدة انارة وبلط وانترلوك لمحديقة الداخمية بمبني الكمية ) ب ( 
 سبعونجنيو فقط مائة و  170000يذ بقيمة تقديرية في حدود مبمغ عينية شاممة االتفاق مع المقاول من حيث األجر ومواعيد التنف

 .الف جنيو الغير .
 الموافقة وتم قبوليا من لجنة قبول اليدايا والتبرعات بالكمية ورفع الموضوع لمجمس الجامعة , مع اتخاذ االجراءات القانونية اللزمة القرار : 

بالفرقة الرابعة وذلك لقبول عذره عن دخول امتحانات الفصل  زق ابراهيم متوليمحمود عبد الراالطمب المقدم من الطالب /  8/2
عمي الموقع  2016/2017وذلك بسبب ظيور نتيجتو بالفرقة الثالثة  2017/2018الدراسي األول بالفرقة الرابعة لمعام الجامعي 

 راسب بالفصل الدراسي األول وىو ال يعمم .االلكتروني لمكمية راسب وفوجئ بظيور نتيجتو لمعام الحالي بالفرقة الرابعة 
 عرض األمر عمي مجمس الجامعة لمراعاة حالة الطالب وتخفيف الضرر الذي وقع عميو وذلك ألنو ليس مسئواًل عن ذلك .القرار : 

 .... واهلل ولى التوفيق. وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجمسة في تمام الساعة الثانية ظيراً 
 عويــــد الكليــــــة ــــي الوـجلسأهي        

 أ.د/ هحود طلعث أبو الوعاطي أ.د/ هحود إبزاىين الباقيزى

 
 

SQ0000000F101206 زقى:ًَىذس   
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