
 
 

 :الحضـــــــور

( 191الساعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام  61/5/7162إنه في يوم الثالثاء الموافق 
 من: عميد الكلية وبحضور كالا  محمد طلعت أبو المعاطىبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

  واعتذر عن الحضور :

 
افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"  : الافتتاح

والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول 
 األعمال.

 
 المصـــادقات  أولاً:  

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
   6112/6112 العام الجامعي 191 رقم الجلسة

 12/5/6112 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب 1
 ة لشئون التعليم والطالبوكيل الكلي أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى  2
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5
  س قسم العاب القوى رئي أ.د / محمد عنبر بالل 6
 رئيس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصيرى  7
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 8
 رئيس قسم التمرينات والجمباز صالح سرور  أملأ.د/  9

 متفرغ بقسم المواد الصحية  أستاذ أ.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم 11
 بقسم العاب القوي  أستاذ / مصطفي مصطفي عطوةأ.د 11
 أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 12
 التربية الرياضية والترويح أصولبقسم  أستاذ أ.د/ عادل رمضان بخيت 13
  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  14
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  يم عزبأ.د / احمد ابراه 15
 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 16
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  17
 أقدم مدرس د / احمد محمد عبد العزيز  18
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  د خاطرأ.د/ سعيد عبد الرشي 19
 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  21

 الوظيفة االسم م
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 1
 ل رئيس قسم المواد الصحية قائم بعم أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  2



 حضر الجلسة السابقة بشأن التصديق على م 6/6
 مصادقة  القرار:

المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس التنفيذي عن شهر  6/7
  7162مايو 

 مصادقة  القرار:
 عامةثانياً: موضوعات 

 ة .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلي 7/6
 مصادقة  القرار:

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 7/7
 أحيط المجلس علماً  القرار:

 ر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس التنفيذى عن شهر حضالمصادقة على م 7/3
 م. 7162 مايو

 تمت المصادقة وأحيط المجلس علماً . القرار:

لطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالكلية من طالب وعمال وموظفين ا 7/4
 وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس علي المظهر المشرف للكلية أثناء زيارة االعتماد .

ميد الكلية والسادة الوكالء والسيد أ.د / مدير وحدة أحيط المجلس علماا مع توجيه الشكر والتقدير باسم السيد أ.د / عالقرار : 
 ضمان الجودة للسادة العاملين بالكلية  من عمال وموظفين وطالب واعضاء الهيئة المعاونة واعضاء هيئة التدريس .

الطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بالبدء في توصيف برنامج ومقررات الالئحة الجديدة بكل قسم  6/5
 م . 7162/ 8/1يمها الي وحدة ضمان الجودة قبل االجتماع القادم في يوم وتسل

 العلمية بالكلية . مالموافقة مع مخاطبة رؤساء األقساالقرار : 
الطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة باعتماد لجنة المراجعة الداخلية لتوصيفات مقررات الالئحة الجديدة  6/2

 كالتالي : 
 عضواا . محمد عبد المنعمعضواا       ،     أ.م.د /  طارق النصيري رئيساا      ،      أ. د/  زباحمد عأ.د/ 

 الموافقة مع اعتماد آلية لتوصيف المقررات علي ان تبدأ من األقسام العلمية ثم تعرض علي اللجنة . القرار :

ي مكتبة للعمل بمكتبة الكلية نظراا لعدم " أخصائ 7الخطاب الوارد من لجنة المكتبات بخصوص توفير عدد "  6/2
 وجود متخصصين بها سوي مدير المكتبة وذلك لسرعة انجاز كافة األعمال بها .

 الموافقة وإعداد مذكرة لرفعها إلي إدارة الجامعة . القرار :

ت فريق الجودة الخطاب الوارد من لجنة المكتبات بالكلية بخصوص المطالبة بفرش أرضية المكتبة وفق متطلبا 6/8
 الذي زار المكتبة مؤخراا للمراجعة النهائية .

 الموافقة واعداد مذكرة بذلك . القرار :

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

المدرس بشعبة الجمباز بالقسم لتجديد إعارتها صفاء غازي محمد دغا  بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/
 م على التوالي بجامعة جازان المملكة العربية السعودية.7168/ م7162للعام الخامس 

 

 الموافقة .القرار : 



3/2 

األستاذ المساعد بالقسم لتجديد أجازة مرافقة الزوج  نجالء فتحي مهديبشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / 
 م علي التوالي . 7162/7168للعام الثاني 

 الموافقة .القرار :

 بشأن تعيين سيادته أستاذ طرق تدريس الكرة الطائرة بقسم األلعاب . محمد سالمة يونسطلب المقدم من أ.م.د/ ال 3/3

 الموافقة . القرار : 

3/4 

المعيد بقسم المواد الصحية للتعيين في وظيفة مدرس مساعد بذات  احمد صبري يادمالطلب المقدم من المعيد / 
 ستير .القسم بعد حصولة علي درجة الماج

 الموافقة . :القرار

3/5 

المدرس  ليزا محمود حسن الحوفيبشأن تشكيل اللجنة الثالثية لفحص رسالة الدكتوراه للمدرس المساعد / 
 المساعد بقسم المواد الصحية .

 . الموافقة .القرار :

سيادتها اجازة للعمل بوزارة للموافقة علي منح  سوزان بدران محمد سليمانالطلب المقدم من السيده الدكتور /  3/1
 جامعة جازان لمدة عام ثامن بالممكلة العربية السعودية  . –التعليم العالي 

 الموافقة . :القرار

3/2 
المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بخصوص  سماح محمد أمين حالوةالطلب المقدم من السيدة الدكتور/ 
استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازها بنجاح في لجنة  الموافقة علي تعيين سيادتها بوظيفة

 . الترقي لدرجة أستاذ مساعد

 الموافقة . :القرار

3/8 

األستاذ المساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بخصوص  رضا يوسف يسري عبد القادرالطلب المقدم من الدكتور / 
مارس  71الصادر في  326ه في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم الموافقة علي اعتبار سيادت

م بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات او المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر وخارجها والتي  7116
األصلية مع عدم المساس بجميع يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم 

يوم استعداداا  65م بدار المركبات لمدة  65/5/7162وحتي  6/5/7162مستحقاتهم المالية وذلك خالل الفترة من 
 لالشتراك في البطوالت الدولية .

 الموافقة . القرار:

3/9 

سم المنازالت والرياضات المائية االستاذ المساعد بق إبراهيم عبد الحميد االبياري الطلب المقدم من الدكتور / 
لسنة  44بخصوص تكليف سيادته بالمشاركة في بطولة الجامعات المصرية للكاراتيه " دورة الشهيد الرفاعي رقم 

و  7و  6م " كمدرب منتخب جامعة مدينة السادات للكاراتيه وذلك ايام االثنين والثالثاء واالربعاء الموافق  7162
 . ةم بالقاهر  7162مايو  3

 الموافقة  القرار:

 شئون التعليم والطلاب رابعا: 



4/1 

( 42بخصوص ما جاء بمحضر قسم طرق التدريس و التربية العملية بشأن بات حرمان من دخول االمتحان لعدد )
 طالب بالفرقة الثانية بنين لفاقدي نسبة الغياب .

 الموافقة . : القرار

4/2 

وواضعي االمتحانات  بخصوص تشكيل لجان التصحيح و الممتحنينلألقسام المجالس العلمية ضر اما جاء بمح
 . 7161/7162 الجامعيللعام  الثاني الدراسيلمواد القسم للفصل  وتشكيل لجان االختبارات العملية

 . 211الموافقة مع االلتزام بما جاء بقانون تنظيم الجامعات  وقرار  : القرار

بالفرقببة الثانيببة بخصببوص قبببول عببذره عببن دخببول  محمددد زكريددا عبددد اللطيددف رمضددان الطلببب المقببدم مببن الطالببب / 4/3
بشببقية العملببى و النظببري و ذلببك ألدائببه اختبببارات  7161/7162امتحانببات الفصببل الدراسببي الثبباني للعببام الجببامعي 

 . التطوع بالقوات المسلحة و عدم تمكنه من الحضور
 .الموافقة  : القرار

4/4 

بالفرقة  محمد مجدي السعدنىإدارة رعاية الطالب بالجامعة بخصوص مشاركة الطالب /  الخطاب الوارد من
و حتى  6/4/7162و من  75/3/7162و حتى  4/3/7162الثانية في مركز تدريب الطالب في الفترة من 

في جامعة و ذلك للمشاركة في مسابقة الندوة الثانية و العشرون لإلعجاز العلمي في اإلنشاد الديني  9/4/7162
 جنوب الوادي .

  الموافقة. : القرار

4/5 

و التي كانت  أسماء كريم حلمي عبد العزيزالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للمدن الجامعية بخصوص الطالبة / 
حتى يتم رفع الغياب عنها من التربية العملية  1/66/7161ضمن منتخب المدن الجامعية لكرة السلة يوم األحد 

 اليوم . في ذلك
  الموافقة . : القرار

4/6 

بالفرقة الثانية  لوالدته حيث قد أجريت لها  محمد صبحي أبو الحسن الدماطىالتقرير ا لطبي المقدم من الطالب / 
و انه المرافق لها لمدة أربعة أشهر و يلتمس   65/7/7162عملية بتر للقدم اليمنى نتيجة غرغرينة سكرية بتاريخ 

 .   7161/7162دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي قبول عذره عن 
  .الموافقة وأحيط المجلس علما   : القرار

4/7 

بالفرقة األولى حيث انه يعانى من  وليد ناجى علىو الشهادات المرضية المقدمة من الطالب /  التقرير الطبي
لذي يوصى فيه باعفائة من التمارين الرياضة لمدد التهاب و شد عضلي لعضالت الرقبة و الكتف األيسر و ا

 مدونه بكل تقرير على حده .
 أحيط المجلس علماً .  : القرار

بالفرقة األولى باقي لالعاده حيث انه كان يعانى   عبد الله توفيق محمد كمالالمقدم من الطالب/  التقرير الطبي 4/8
 . 61/7/7162رى و يوصى بالراحة لمدة شهر من تاريخ الكسر من كسر غير ملتئم بالمشطية الرابعة باليد اليس

 أحيط المجلس علما  . القرار : 

4/9 
بخصوص إجراء عملية الزائدة الدودية بتاريخ  مي محمود عبد العزيزالمقدمه من الطالبة /  التقارير الطبية

بخصوص وجود شرخ بالبنصر باليد ويوصى بالراحة لمدة ثالثة أسابيع من تاريخه و التقرير اآلخر  69/3/7162
 . 72/4/7162اليسرى و تم وضعها في الجبس ويوصى بالراحة لمدة ثالثة أسابيع من 

  أحيط المجلس علما  .القرار : 

4/61 

 بالفرقة الرابعة و التي قد تعرضت لحادث في آيه عماد عبد الحليم النحالالمقدم من الطالبة /  التقرير الطبي
 األول و تم  حدوث كسر فوق الكوع األيمن وتم تثبيته بالشرائح و المسامير و عمل جبس فوق  الفصل الدراسي 
 
كما تطالب  بمراعاتها  63/67/7161الكوع و يوصى بالراحة من التمرينات لمدة ثالثة أسابيع من تاريخ الحادث  



 . 7161/7162في االمتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  أحيط المجلس علما  .القرار : 

4/66 
والذي يوصى بالراحة لمدة عشرة أيام من  حازم بهاء الدين خليفة عبد الجليلالمقدم من الطالب /  التقرير الطبي

 حيث انه كان يعانى من كدمة بالركبة اليمنى . 73/4/7162
  أحيط المجلس علما  .القرار : 

4/67 
بالفرقة األولى حيث أن الطالب يعانى من حصوات  الحسين مختار جابرالب / المقدم من الط التقرير الطبي

 .4/4/7162بالكلى اليمنى و يوصى بالراحة لمدة عشرة أيام ابتداءاا  من 
  أحيط المجلس علما  .القرار : 

4/63 

شاركين في الخطاب الوارد من إدارة رعاية الطالب بالجامعة بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالب الم
في جامعة القاهرة  3/5/7162حتى  31/4( في لعبة الكاراتيه خالل الفترة من 44دورة الشهيد الرفاعى رقم )

 وذلك ضمن فريق الجامعة للكاراتيه وأسمائهم كالتالي :
 محمد ياسر إبراهيم                    الفرقة الثالثة-6
 ثالثهمحمد جمال السيد شهاب             الفرقة ال-7
 كريم خالد خلف الله                   الفرقة الثالثة-3
 احمد رجب الروبيشى                 الفرقة الثالثة-4
 احمد عبد الباسط الجندي             الفرقة الرابعة-5
 راندا محمد رحيم                     الفرقة الرابعة-1
 ة األولىرانيا سعيد سعيد مصطفى            الفرق-2

 أحيط المجلس علما  . القرار : 
 خامساً: العلاقات الثقافية  

5/6 

نقيب المهن الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بخصوص كتاب السيد األستاذ الدكتور/ 
لذين ترشيحهم  الوزارة به المجلد األول من موسوعة )علماء من مصر ( تشمل على السادة العلماء ا مرفقا العلمية

والمؤسسات األكاديمية . ويفضل أن يكون المرشح له مؤلفات علمية منشورة , وعضو محكم باللجان العلمية وأن 
 تكون الترشيحات مشفوعة بالسيرة الذاتية خالل أسبوع من تاريخه .

  أحيط المجلس علما  .القرار : 

5/2 

راسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية بخصوص" إعالن هيئة الخطاب الوارد من  مكتب وكيل الكلية للد
للماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه للدراسة وإجراء األبحاث في  7168/7169فرلبرايت" عن تقديم منح للعام 

 1الواليات المتحدة االمريكية

 أحيط المجلس علما  . القرار : 

5/3 

ة للدراسات العليا والبحوث بخصوص تفعيل البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر الخطاب الوارد من اإلدارة العام
( تم الترشيح  وتم إرسال السيرة الذاتية  7168/ 7161العربية وحكومة األمارات العربية المتحدة لألعوام ) 

 -ألعضاء هيئة التدريس عن طريق مكتب العميد  وهم :



  مجدى محمود فهيمأ.د/  - 7              طارق عبد الرؤوفأ.د/   -1

 أحيط المجلس علماً .  : القرار

5/4 

للقسم المنازالت والرياضات المائية بخصوص الموافقة علي   رشا فرج مسعود العربيالطلب المقدم من الدكتورة/ 
 in ter national journal ofاالشتراك في المؤتمر العلمي والمقام بدولة النمسا جامعة فيينا تحت عنوان :

arts and sciences" م وذلك ببحث فردي بعنوان "79/1/7162 – 75" وذلك في الفترة منthe net 
worked mixture learning effete on some aut comes in learning fencing"   وبحث مشترك

 educational program based on visual thin king and its effect on some of theبعنوان " 
learing out comein fencing"  .ومرفق طية صورة من خطابات الرد بالموافقة من جامعة فيينا 

  أحيط المجلس علما  .  القرار :
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن  ضرورة   مصطفى سامي أبو عميرةالطلب المقدم من السيد الدكتور /  5/5

على البحث كامال  والمستخلص بالنسبة لجميع  والتحليل اإلحصائي مةإحضار إفادة معتمدة من مكتب الترج
 . أعضاء هيئة التدريس المرشحين على مؤتمرات خارجية

 الموافقة علي أن يتم تحت إشراف مركز الخدمة العامة . .القرار:
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ا والبحوث علي السادة وكيل الكلية للدراسات العلي  مصطفى سامي أبو عميرةالطلب المقدم من السيد الدكتور /
المحترمين أعضاء هيئة التدريس بخصوص تسجيل األبحاث الخاصة بهم برجاء كتابة عناوين األبحاث  المنشورة 

 باللغة االنجليزية كتابة العنوان باللغة العربية أيضا والعكس .

 أحيط المجلس علماً ..القرار:

بشأن دعوة سيادتكم لحضور ندوة عن " الوضع  رئيس الجامعة/ الخطاب الوارد من مكتب السيد األستاذ الدكتور 5/2
 صباحاا  11الساعة م بقاعة كلية الطب البيطري 63/5/7162الراهن في مصر والمنطقة" وذلك يوم السبت الموافق 

 أحيط المجلس علما  . .القرار:
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

بشأن إيقاف قيدة  7167المقيد بدورة أكتوبر   احمد محمد محمد البالحة/  النظر فى الطلب المقدم من الطالب
 وذلك لظروف خاصة بالطالب . 31/9/7162إلى  6/61/7161لمدة عام في الفترة من 

 

 الموافقة . القرار:
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 –ماجستير  – النظر فى إقتراح أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن تشكيل كنترول الدراسات العليا ) دبلوم
  -دكتوراة ( على النحو التالى :

: كنترول الدبوم فى التربية الرياضية   أوال ا

 

 الصفة  اإلسم    م

 رئيسا ا  أ.د/ طارق محمد النصيرى  6

 عضوا أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  7

 عضواا  أ.د/ عادل رمضان بخيت 3

 عضواا  أ.م.د/ سالى عبد التواب البهواشى  4

 عضو جودة  د/ محمود رفعت ترك  5

 

  -ثانياا: كنترول الماجستير على النحو التالى :

 الصفة  اإلسم  م

 رئيسا أ.د/ محمد عنبر بالل  6

 عضوا أ.م.د/ عاطف سيد أحمد 7

 عضواا  د/ مروة عبد القادر صقر  3

 عضواا  د/هبة عصام الدين الدياسطى  4

 عضو جودة  د/ محمد عباس صفوت 5

 

 



 ثالثاا : كنترول دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية

 الصفة  اإلسم  م

 رئيسا أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب 6

 عضوا أ.م.د/ مها عزب موسى الزينى  7

 عضواا  د/ منال عزب موسى الزينى  3

 عضواا  د/ محمود عبد المجيد سالم  4

 عضو جودة  د/ شريف عبد المنعم يونس 5
 

 الموافقة .    القرار:
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تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد عبد الموجود عبد الحميد 
بقسم المنازالت والرياضيات المائية  بعنوان )تأثير تنمية بعض الصفات البدنية  7167محمد المقيد بدورة أكتوبر 

 لوب المالكمة الجنوبية لناشئ الو وشو كونغ فو  "الخاصة على مستوى أداء أس

 تحت إشراف  

 أ.د/ أحمد سعيد خضر           أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية

 أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق          أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية                     

  -أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة األتى أسمائهم : على

 أ.د/ عماد عبد الفتاح السرسى        أستاذ تدريب الكاراتيه بقسم المنازالت والرياضات الفردية 

                                       مناقشاا                        كلية التربية الرياضية جامعة طنطا                                        

                مشرفاا أ.د/ أحمد سعيد خضر              أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية     

                    مناقشاا      أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى      أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية 

                 مشرفاا أ.م.د/ احمد عمر الفاروق           أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية     

 الموافقة . القرار:

 

 



6/4 

المقيد  بدورة  بان عدسأحمد على شعتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 
باألندية ومراكز الشباب  المصارعةوالمسجل بقسم المنازالت والرياضيات المائية بعنوان " تقويم رياضة  7167أكتوبر 

 بمحافظة المنوفية"

 تحت إشراف 

 د/ أحمد عبد الحميد عمارة         أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية1أ

 ائل السيد قنديل                 أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية أ.د/ و 

 أ.م.د/ بالل مرسى محمد وتوت       أستاذ مساعد  بقسم نظريات وتطبيقات  المنازالت والرياضيات الفردية 

 ية الرياضية جامعة المنوفية كلية الترب                                            

  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة اآلتي أسمائهم :

 د/ أحمد عبد الحميد عمارة    أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضيات المائية بالكلية                     مشرفاا 1أ

 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية       مشرفاا أ.د/ وائل السيد قنديل           أستاذ 

 أد/ محمد نبوي األشرم          أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية              مناقشاا 

 مناقشا       لية التربية الرياضية جامعة  العريش    أ.د/ عز الدين حسيني جاد    أستاذ اإلدارة بقسم اإلدارة الرياضة ك

 

 الموافقة .   القرار:
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المقيد بدورة  محمد السيد عبد المنعم مطرتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / 
رح إلعادة هندسه العمليات اإلدارية " الهندره " بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان )نموذج مقت7167أكتوبر 

 باألندية الخاصة (

 تحت إشراف

 أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب                أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والترويح  بالكلية أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه                أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية

 تحت إشراف 

  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة اآلتي أسمائهم :



 أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب       أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة            مشرفاا 

 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية     مناقشاا  أ.د/ وائل السيد قنديل           أستاذ

 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد    أستاذ اإلدارة بقسم اإلدارة الرياضة كلية التربية الرياضية جامعة  العريش      مناقشاا 

 ضية والترويح  بالكلية                  مشرفاا أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه       أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الريا

 الموافقة . القرار:

6/6 

المقيد بدورة   محمد فاروق جبر هاشمتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / 
اهيم على تعلم بعض مهارات التنس "  والمدرس المساعد بقسم األلعاب بعنوان " تأثير استخدام خرائط المف7167أكتوبر

   64/6/7164تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف 

 د/ محمد طلعت ابو المعاطى             أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب وعميد العلية 1أ

 أ.د/ جوزيف ناجى أديب بقطر              أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية 

 -ناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة اآلتي أسمائهم :على أن تكون لجنة الم

 أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية ونائب رئيس الجامعة           أ.د/ عصام الدين متولى عبدالله 

 قشاا منا                               والطالب  لشئون التعليم                                            

 

     الكلية       د/ محمد طلعت ابو المعاطى          أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب وعميد1أ
أ.د/ أيمن أحمد عبد الفتاح الباسطى      أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات                                  ا مشرفا

 وتطبيقات رياضات المضرب

 الزقازيق     مناقشاا  جامعة -ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة                                    

  بقطر    أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية                        مشرفاا  أديبأ.د/ جوزيف ناجى 

 الموافقة .  القرار:
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المقيد بدورة  أسامة محمد عبد السميع عمارةية الرياضية للباحث / تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى الترب
والمسجل بقسم األلعاب بعنوان " الخصائص الكينماتيكية للضربة األرضية األمامية والخلفية كأساس لوضع  7164أكتوبر 

 التدريبات النوعية وتأثيرها على مستوى األداء لناشئي التنس " 



 تحت إشراف 

 رشيد خاطر أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ سعيد عبد ال

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى  أستاذ ألعاب المضرب ورئيس قسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات   

 ة الرياضية جامعة مدينة الساداتد/ هيام الرحيم العشماوى    مدرس بقسم األلعاب بكلية التربي

 -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة الىتي أسمائهم :

  أ.د/ طلحه حسين حسام الدين   أستاذ متفرغ بقسم تدريب الرياضات األساسية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان  

 مناقشاا                                                                             

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

 مشرفاا                                                                               

  حمد طلعت أبو المعاطى   أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية وعميد الكلية               أ.د/ م

 مشرفاا                                                                                

 لكلية                      مناقشاأ.د/ جوزيف ناجى أديب بقطر   أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب با

 الموافقة . القرار:
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 7161 أكتوبرالمقيد بدورة  محمد عبد الرازق محمد وفيقتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 
 ة القدم " والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان " تقييم لنظام االنتقاالت باالتحاد المصري لكر 

 ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم مشكلة من السادة األساتذة :  

 أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة          أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب 

 يةد/ حنان عبد الواحد موسى           مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكل

 الموافقة . القرار:
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  -دكتوراه  ( فى التربية الرياضية للباحثين اآلتي أسمائهم بعد : -منح درجة ) الماجستير 

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   7164المقيد بدورة أكتوبر  محمد شحات عبد العظيم شرف - 6
 ى ضوء التحليل الكينماتيكى (  ماجستير بعنوان ) برنامج تعليمى لبعض مهارات كرة اليد ف

والمسجلة بقسم المواد الصحية بعنوان "  7164المقيدة بدورة أكتوبر  حنان شوقي عبد المنعم عبد الباقي - 7 



تأثير برنامج تدريبي هوائي على خفض مستوى دهنيات الدم ومعامل اإلصابة بأمراض القلب لدى  السيدات 
 ( سنة " ماجستير  11 – 45للمرحلة السنية ) 

والمسجل بقسم  األلعاب بعنوان "  تأثير استخدام  7167المقيد بدورة أكتوبر   والء أمين عبد الستار عالم - 3
 السبورة التفاعلية على تعلم بعض المهارات األساسية فى كره القدم لتالميذ المرحلة االبتدائية (  ماجستير 

بقسم األلعاب  بعنوان " دراسة تحليلية لفاعلية األداء الخططي  المسجلة دعاء محمد عبد النبي غالى - 4
 لإلرسال لالعبي المستويات العليا فى تنس الطاولة  " ماجستير

والمدرس المساعد بقسم المواد الصحية بعنوان )برنامج  7163المقيدة بدوره أكتوبر  ليزا محمود حسن الحوفى - 5
 ة من انتشار التشوهات القوامية فى مرحلة ماقبل المدرسة " دكتوراه توجيه حركي وإرشاد قوامي للحد والوقاي

 الموافقة .  القرار:

  -النظر فى االقتراح المقدم من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن اآلتي : 6/11

 دكتوراه ( من نتائج االمتحانات  –ماجستير  –تفعيل آلية تظلمات طالب الدراسات العليا  ) دبلوم  -6

 تفعيل آلية نسخ وطباعة وتأمين االمتحانات -  7   

 الموافقة . القرار:

المدرس بقسم األلعاب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  خالد عبد الفتاح البطاوي الطلب المقدم من م.د/  -6 2/11
 السادات بخصوص الموافقة على تسجيل أبحاثة: 

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1.  

Effects of Teaching Strategy 
(cooperative learning and 
computer) on learning the 
volleyball skills 

7163أكتوبر  مشترك  

Journal of Physical 
Culture and Sport 
Studies and Research 
– Warsaw 

2.  

An analytical study for basic skills 
and it's effectiveness on Matches 
results of volleyball at Beijing and 
London Olympic Games 

7163ديسمبر  فردى  

Assuit Journal of 
Sport Science and 

Arts 

3.  

The effect of aquatic plyometric 
training on some physical fitness 
variables among volleyball players 

7164يوليو  مشترك  

Assuit Journal of 
Sport Science and 

Arts 



4.  

Effects of ingesting Creatine and 
Branched-Chain Amino Acids 
supplementation with Ginseng on 
the Delayed-Onset Muscle 
Soreness for Volleyball Players 

 

 فردى
7165فبراير   

Assiut Journal of 
Sport Science and 

Arts 

5.  

نمط االيقاع م لإلتقان وفقا  لتأثير استخدام التعل
ية الحيوي على تعلم بعض المهارات الهجوم

 في الكرة الطائرة
7161فبراير  فردى  

بدنية المجلة العلمية للتربية ال
والرياضية كلية التربية 
لوانالرياضية للبنين جامعة ح  

6.  

علم تأثير خرائط المفاهيم المبرمجة على ت
ي ئرة فبعض المهارات األساسية للكرة الطا

 ضوء نمط التعلم والتفكير
7161أغسطس  فردى  

بدنية المجلة العلمية للتربية ال
والرياضية كلية التربية 
لوانالرياضية للبنين جامعة ح  

7.  

االبعاد  تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثي
على مستوى أداء مهارة الضرب الساحق 

ينة لدى طالب كلية التربية الرياضية بمد
 السادات

ردىف 7162فبراير    

مجلة التربية البدنية 
والرياضية كلية التربية 
الرياضية جامعة مدينة 

 السادات
 

 الموافقة القرار:

كلية التربية الرياضية جامعة  األلعابالمدرس بقسم  ندا محفوظ عبد العظيم كابوهالطلب المقدم من م.د/  -7 2/16
 -اثها: مدينة السادات بخصوص الموافقة علي تسجيل أبح

 المجلة العلمية عنوان البحث الرقم

 األول
 "تحديد المستويات المعيارية لبعض اختبارات المهارات 

 المركبة الهجومية لالعبات كرة السلة"

المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية 

 7112جامعة الزقازيق  -للبنات 

 الثاني
 "تأثير استخدام التدريب الُمتقاطع على بعض نواتج

 التعلم لناشئي كرة السلة"

 مجلة العلوم البدنية والرياضة 

جامعة المنوفية  -كلية التربية الرياضية 

7118 

 الثالث

"تأثير نمط اإليقاع الحيوي اليومي على الجهد البدني 

 ومستوى أداء 

 بعض المهارات الهجومية لدى العبات كرة السلة"

 مجلة العلوم البدنية والرياضة 

جامعة المنوفية  -ة الرياضية كلية التربي

7119 

 الرابع

The effect of using mastery learning on 
learning passing and dribbling skills in 

basketball l among students at Faculty of 
Physical Education         

IJSSA  
International Journal of Sport 

Science and Arts 8/7161 

 Using the agility ladder in improving the The International Scientific خامسال



performance level of some composite 
offensive skills in basketball among the 

students of the Faculty of Physical 
Education  

Journal of Physical Education 
and Sport Sciences 61/7161 

 السادس
"تأثير استخدام خرائط المفاهيم الُمبرمجة على تعلم 

 بعض المهارات األساسية لناشئات كرة السلة" 

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

كلية التربية الرياضية  -الرياضية 

 67/7161جامعة أسيوط 

 السابع
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  -ثامناً : ما يستجد من أعمال :

للعام الجامعي  7161النظر في الطلب المقدم من الطالبة / عال محمد حجازي عبد الحفيظ المقيده بدورة اكتوبر  8/1 
م    وذلك بسبب ظروف خاصة  7161/7162االمتحان هذا العام  م االعتذار عن دخول 7161/7162

 بالباحثة . 

 الموافقة بناءاً علي الطلب المقدم من الطالبة .القرار : 

 .... والله ولى التوفيق. الثانية ظهراً  اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 
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