
 
 

 :الحضـــــــور

( 206ة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام الساع 25/8/2018الموافق  السبتإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كلا  محمد طلعت أبو المعاطىبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

  واعتذر عن الحضور :

 
  : االفتتاح

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة 
 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته 

   

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 206 رقم الجلسة

بدء  25/8/2018 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر  االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / احمد ابراهيم عزب   1

 مع والبيئة وكيل الكلية لشئون خدمة املجت أ.د/ محمد عنبر بالل 2

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

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف  5

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

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

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

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

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

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  11

 والرياضات املائية أستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت أ.د/ مني مصطفي محمد علي 12

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / جوزيف ناجى بقطر  14

 القوى  أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب أ.د/ ايمان ابراهيم   السيس ي 15

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 16

 أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17

 بيقات العاب القوى أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتط أ.د / بكر محمد سالم 18

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د / حمدي عبده عبد الواحد عاصم  19

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 20

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد عباس صفوت  21

 رس أقدم مد د/ هبة هللا عباس الدين الدياسطي    22

 الوظيفة االسم م

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



 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2018 اغسطسالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2
 االطالع وتمت المصادقة . تم القرار:

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1
 أحيط المجلس علما   القرار :

ادارة وحدة ضمان الجودة بشأن التقدم للعتماد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للعام الطلب المقدم من مجلس  2/2
 م  2018/2019الدراسي 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
 (اإلداريالجهاز  –ة هيئة التدريس والهيئة المعاونعضاء أ – األكاديمية القيادات) اعتماد الخطة التدريبيةبشأن  2/3

 القرار : الموافقة .
جامعة  –س من كلية التربية بشأن انتداب اعضاء هيئة تدري رئيس قسم اصول التربية الرياضيةالطلب المقدم من السيد أ.د/  2/4

 م . 2018/2019مدينة السادات لتدريس مادة اللغة العربية واللغة االنجليزية للعام الجامعي 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . وافقةالم  القرار:
علن وظائف أعضاء علن وظائف أعضاء في إفي إ  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةة ة العلمية المتخصصالعلمية المتخصص  نةنةاللجاللج  تقريرتقريربخصوص بخصوص  2/5

بخصوص ما جاء في بخصوص ما جاء في للعرض علي السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية للعرض علي السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية   تخصص جودوتخصص جودو  هيئة التدريس أستاذ مساعد )بنات(هيئة التدريس أستاذ مساعد )بنات(
عن عن   ههوالذي جاء فيوالذي جاء في  بجريدة االهرام والجمهوريةبجريدة االهرام والجمهوريةوكذلك وكذلك م م 20182018//33//3131دريس بالجامعة بتاريخ دريس بالجامعة بتاريخ وظائف أعضاء هيئة التوظائف أعضاء هيئة الت  إعلنإعلن

الحتياجات قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الحتياجات قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   وذلك طبقاا وذلك طبقاا , , تخصص جودوتخصص جودو  نات(نات(حاجة الكلية من أستاذ مساعد )بحاجة الكلية من أستاذ مساعد )ب
    ..مم20182018//33//66بتاريخ بتاريخ ( ( 3838))  قمقمر ر   ة مجلس القسمة مجلس القسمالمائية والتي قد أشار إليها في جلسالمائية والتي قد أشار إليها في جلس

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
في إعلن وظائف أعضاء في إعلن وظائف أعضاء   تطبيقات المنازالت والرياضات المائيةتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبقسم نظريات و بقسم نظريات و ة ة العلمية المتخصصالعلمية المتخصص  نةنةاللجاللج  تقريرتقريربخصوص بخصوص  2/6

بخصوص ما جاء في إعلن بخصوص ما جاء في إعلن عميد الكلية عميد الكلية   //للعرض علي السيد األستاذ الدكتورللعرض علي السيد األستاذ الدكتور  تخصص مصارعهتخصص مصارعه  )بنات()بنات(  مدرسمدرسهيئة التدريس هيئة التدريس 
عن حاجة عن حاجة   ههييوالذي جاء فوالذي جاء ف  بجريدة االهرام والجمهوريةبجريدة االهرام والجمهوريةوكذلك وكذلك م م 20182018//33//3131وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتاريخ وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتاريخ 

والتي والتي   ذلك طبقا الحتياجات قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةذلك طبقا الحتياجات قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, و , و تخصص مصارعهتخصص مصارعه  )بنات()بنات(  مدرسمدرسالكلية من الكلية من 
    ..  مم20182018//33//66بتاريخ بتاريخ ( ( 3838رقم )رقم )  ة مجلس القسمة مجلس القسمجلسجلس  ار إليها فيار إليها فيقد أشقد أش

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
   التدريس  شئون أعضاء هيئة ثالثا :

3/1 
بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم األستاذ الُمساعد  أميرة محمود طه عبد الرحيمد/ من  الطلب المقدم

بناءاا على  بذات القسم الميدانيأستاذ طرق التدريس والتدريب  على تعيين سيادتها بوظيفة للموافقة ة الرياضيةالحرك
 .لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة الرياضة المدرسية( الوارد للكلية للترقي تقرير اللجنة العلمية الدائمة



 جامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ال الموافقة  القرار:

3/2 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية والعاب المضرب بشأن  وليد الشناويالطلب المقدم من م.د/ 

 مساعد بذات القسم .تعيين سيادته استاذ 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/3 
بشأن الحصول علي إجازة إعتيادي من الرصيد الخاص  قيريمحمد إبراهيم الباالطلب المقدم من األستاذ الدكتور / 

 الحج .م وذلك لسفر سيادته ألداء فريضة 2/9/2018م إلي 11/8/2018بسيادته وذلك في الفترة من 

 الموافقة .القرار :  

3/4 

لتمرينات رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز وا – أمل صالح سروراالستاذ الدكتور/  ةالطلب المقدم من السيد
طرق المناهج و األستاذ المتفرغ بقسم  سعيد عبد الرشيدانتداب السيد األستاذ الدكتور /  بشأنوالعروض الرياضية 

 واحد ) بنين ( بواقع يوم( الفرقة الثالثة تمرينات أول  )لتدريس مادة تخصص لوم الحركة الرياضيةوعالتدريس والتدريب 
 م.2019م/ 2018عام الجامعي في األسبوع  للفصل الدراسي األول لل

 الموافقة .القرار :  

3/5 

انتداب السيد  بشأنلرياضية الطلب المقدم من شعبة الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ا
 -األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية   حمدي أحمد وتوت الدكتور/

في األسبوع   واحد ) بنين( بواقع يومالفرقة الرابعة  تمرينات ثاني(  -) أولجامعة المنوفية لتدريس مادة تخصص
 .2019 /2018لجامعي للفصل الدراسي األول للعام ا

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/6 

رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  –ور االستاذ الدكتور/ أمل صالح سر  ةالطلب المقدم من السيد
لتدريس مادة لمعاش ، ذلك با خبيرة التربية الموسيقية  نشأت سيد سالمة / األستاذةانتداب  بشأنوالعروض الرياضية 

ق الدراسية ، والمصاحبة الموسيقية لمادتي التمرينات والتعبير الحركي للفر ( ات الئحة جديدة)بناإليقاع الفرقة الثانية 
 م.2019م/ 2018للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  األربعة

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/7 

 الدكتور/ هبة رحيم عبد الباقي سليمي موافقة رئيس جامعة مدينة السادات على الطلب المقدم من السيدة بناءاا عل
جامعة حلوان، بشأن نقل سيادتها  –(ت اإليقاعية للبنات بالجزيرة ) تخصص التمريناالمدرس بكلية التربية الرياضية 

،  ريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظجامعة مدينة السادات بقسم  –إلي كلية التربية الرياضية 
 م .2019م/ 2018قد تم ادراج سيادتها بالخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 

 الموافقة  . :القرار

3/8 
موافقة على بشأن الطلب المقدم من شعبة الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بال

( الجمباز تدريب الرياضات األساسية ) شعبةبقسم  مدرس رؤوف عبد الكريم عبد الرؤوف عليالسيد الدكتور/ انتداب 
في األسبوع   واحد ) بنين( بواقع يومجمباز الفرقة الرابعة  ثاني(  -) أوللتدريس مادة تخصص انحلو جامعة  -



  .م 2019 /2018للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/9 

نظريات وتطبيقات المنازالت نظريات وتطبيقات المنازالت   صارعة بقسمصارعة بقسماستاذ الماستاذ الم  االستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارةالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  م والصادر بتاريخم والصادر بتاريخ20182018( لسنة ( لسنة 548548والرياضات المائية بخصوص مواقتنا بقرار وزير الشباب والرياضة رقم )والرياضات المائية بخصوص مواقتنا بقرار وزير الشباب والرياضة رقم )

م بالموافقة علي سفر سيادته  بصفة إداري فريق المصارعة ببعثه جمهورية مصر العربية المشتركة بدورة م بالموافقة علي سفر سيادته  بصفة إداري فريق المصارعة ببعثه جمهورية مصر العربية المشتركة بدورة 20182018//77//99
م, واعتبار سيادته في مهمة م, واعتبار سيادته في مهمة 20182018//77//3131م حتي م حتي 20182018//77//1212امة بالجزائر خلل الفترة من امة بالجزائر خلل الفترة من األلعاب األفريقية المقاأللعاب األفريقية المق

م, ومرفق طية نسخة من القرار م, ومرفق طية نسخة من القرار 20012001مارس مارس   2020في في لصادر لصادر اا  371371رسمية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رسمية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  الوزاري.الوزاري.

 الموافقة . :القرار

3/10 

أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات  د عبد الحليم معاذد عبد الحليم معاذالدكتور/ عبد الحليم محمالدكتور/ عبد الحليم محمالطلب المقدم من االستاذ الطلب المقدم من االستاذ 
عهد اعداد القادة بحلوان ضمن عهد اعداد القادة بحلوان ضمن المنازالت والرياضات المائية وذلك بخصوص افادتنا بشأن تواجده )كرئيس فوج( بمالمنازالت والرياضات المائية وذلك بخصوص افادتنا بشأن تواجده )كرئيس فوج( بم

م, م, 20182018//88//1515م إلي م إلي 20182018//88//1111المشاركين في فاعلياته من فوج شباب أعضاء هيئة التدريس خلل الفترة من المشاركين في فاعلياته من فوج شباب أعضاء هيئة التدريس خلل الفترة من 
  رفق طية صورة من اإلدارة العامة لرعاية الطلب لجنة اعداد القادة.رفق طية صورة من اإلدارة العامة لرعاية الطلب لجنة اعداد القادة.وموم

 الموافقة  . :القرار
 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 
 30/6/2018بجلسته بتاريخ  الجامعةلشئون التعليم و الطالب بخصوص ما جاء بمجلس  العامة اإلدارةرد من الخطاب الوا

 كما فى الخطاب الوارد . الدراسيةالطالب بسداد الرسوم  إللزامعاتها على بعض االجراءات التى يجب مرا

 . احيط المجلس علما   القرار :

4/2 
لشئون التعليم و الطلب بخصوص سرعة موافاتهم بالجداول الدراسية للفصل الدراسى  العامة اإلدارةالخطاب الوارد من 

 . 2018/2019االول للعام الجامعى 

 . ما  مجلس علاحيط ال القرار :
من  5/8/2018لشئون التعليم و الطلب بخصوص بداية التحويلت من يوم االحد  العامة اإلدارةالخطاب الوارد من  4/3

 لشئون التعليم و الطلب . العامة باإلدارة المركزيلت مكتب التحوي

 . احيط المجلس علما   القرار :

4/4 
)نموذج  الدراسية الخطةون التعليم و الطلب بخصوص سرعة موافاتهم بمقترح شئل العامة اإلدارةاالستعجال  الوارد من 

 ( . 2+ نموذج  1

 . احيط المجلس علما   القرار :
 %3لشئون التعليم و الطلب بخصوص زيادة المصروفات الدراسية السنوية بنسبة  العامة اإلدارةوارد من الخطاب ال 4/5

 .2018/2019عام الجامعى جنيه ابتداءاا من ال 20بحد ادنى 

 . احيط المجلس علما   القرار :



فى التقدم للكلية و للمرشحين للعام القدرات الرياضية و الراغبين  ابخصوص بداية الكشف الطبى للطلب الذين اجتازو  4/6
 وذلك يومى االحد و االربعاء من كل اسبوع . 8/2018 /5من 2018/2019الجامعى 

 . س علما  احيط المجل القرار :
بخصوص بعض طلب السنوات السابقه المتقدمين بطلب لتشكيل لجنه لعمل اختبار القدرات الرياضية حيث انهم لم  4/7

وعد االختبار و تم اخذ االسم و رقم الهاتف ليتم االتصال بهم فى حالة الموافقه على عقد اختبار يكونوا على علم بم
 .القدرات للسنوات السابقه 

 . احيط المجلس علما   القرار :
الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بشان نقل بعض مقررات الالئحة  4/8

 من الفصل الدراسي األول الي الفصل الدراسي الثاني والعكسالجديدة 

لثانية للطالب والطالبات من الفصل الدراسي األول الفرقة ا 2ومقرر كرة القدم  2الموافقة علي نقل مقرر كرة السلة القرار : 
ب والطالبات من الفصل الدراسي الفرقة الثانية للطال 2ومقرر كرة اليد  2الثاني ، ونقل مقرر كرة الطائرة  للفصل الدراسي

 الثاني الي الفصل الدراسي األول مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .
 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة  العامة للعلقات الثقافية بشأن  تلقى سفيرنا لدى بلجيكا كتاب  السيد الدكتور رئيس  
البليجيكية لعلوم ما وراء البحار للتعرف بشأن القواعد المنظمة لدخول المسابقة السنوية التى تنظمها االكاديمية الملكية 

   2020/  2019صلة للعالمين األكاديمية واألستفسارات ذات ال

  .أحيط المجلس علما ا  : القرار

5/2 
طان قابوس  مكتب شئون المجالس واللجان الخطاب الوارد إلينا االداراة  العامة للعلقات الثقافية من جامعة السل

مزمع عقده خلل الفترة بخصوص المؤتمر  الدولى الخامس لكلية التربية الرياضية والتنمية المستدامة للفرد والمجتمع ال
 م فى مسقط ـ سلطنة عمان 2018أكتوبر  9ـ8

  .أحيط المجلس علما ا  : القرار

5/3 

مة للعلقات الثقافية  بشأن األعداد  والتحضير ألجتماعات الدوره السابعه للجنه الخطاب الوارد إلينا االداراة  العا
 .2018مي والفني والمقترح عقدها بطشقند خلل عام المشتركه المصريه األوزبكيه لتعاون األقتصادى والعل

كول الدوره السادسه للجنه التكرم با ألحاطه اتخاذ اللزم نحو موافاتنا بما تم  وما لم يتم تنفيذه من مقررات بروتو 
يم العالي  المصرية األوزيكيه المشتركة وكذلك العمل علي تفعيل التعاون في المجاالت  المذكوره بالفقره الخاصه بالتعل

ت والمذكره بالفقره الخاصه  بالتعليم العالي والمذكوره ببرتوكول اللجنه المصريه األذريه المشتركه وايضا موافاتنا بالمجاال
 ديده المقترحه  للتعاون مع الدول المشار اليها.الج

  .أحيط المجلس علما ا  : القرار
كومة جمهورية بيلروس ت الثقافية  بشأن برنامج تعاون بين ج. م.ع وحالخطاب الوارد إلينا االدارة  العامة للعلقا 5/4

 2019ـ  2018للتعاون فى مجال التعليم لألعوام 
  .لما ا أحيط المجلس ع : القرار

علوم الخطاب الوارد إلينا االدارة  العامة للعلقات الثقافية  بشأن برنامج تعاون بين ج. م.ع ومديرية الثقافة والتعليم وال 5/5



 2017/2018والتكنولوجيا والرياضة الدولية بجمهورية صربيا لألعوام 
  .أحيط المجلس علما ا  : القرار

5/6 
ة  برعوا  بحاجتها الماسة الى أساتذة متبرعين من ذوى الخبرة والكفاءة للتدريس كوكبة من الخطاب الوارد إلينا من جامع

علوم الصحية ، علما بان الجامعة ستتكفل باستضافتهم ومعيشتهم طوال طلبة العلم المتعطشين  وخاصة كلية الطب وال
 .إقامتهم 

  .أحيط المجلس علما ا  : القرار
 البحوث سادساً : الدراسات العليا و

المقيد بقسم أصول التربيه  أحمد حلمى عبد المجيد غرابالتربية الرياضية للباحث / في  دكتوراة الفلسفةمنح درجة  6/1
 "مشروع مقترح لتطوير النشاط الترويحي للجامعات المصريةبعنوان " 2014ة دورة أكتوبر الرياضي

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/2 
أصول التربيه المسجل بقسم  السيد جابر على السيد خلف اهللمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

 "فظة البحيرة اإستراتيجية مقترحة إلدارة األزمات فى اإلدارات التعليمية بمح بعنوان  " 2015بر الرياضية دورة أكتو 

 الجامعة .مع رفع الموضوع لمجلس  الموافقة  القرار:

6/3 
نظريات المسجل بقسم  أالء أحمد عبد اهلل دبركى الفرماوىمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

تأثير برنامج مقترح بإستخدام التدريبات الباليستية على القدرة بعنوان  " 2014أكتوبر  ألعاب القوى دورةوتطبيقات 
 "لوثب الثلثى العضلية والمستوى الرقمى لناشئات ا

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/4 
المقيد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  لحافظمد عبد اإسالم مح /منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

اليستية على بعض المتغيرات البدنية بعنوان  "تأثير استخدام التدريبات الب 2017والرياضات المائية المقيد بدورة أكتوبر 
 والمهارية لدى العبى الساندا وشوو ) كونغ فو ( والتايكوندو"

 .لمجلس الجامعة  مع رفع الموضوع الموافقة  القرار:

6/5 
المقيد بقسم نظريات وتطبيقات  مؤمن أبو اليزيد الحسينى األعصر /منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

 "   بناء مقياس دافعيه اإلنجاز لدى الملكمين بعنوان  " 2012بدورة أكتوبر نازالت والرياضات المائية المقيد الم

 ع الموضوع لمجلس الجامعة .مع رف الموافقة  القرار:

6/6 
المقيد بقسم نظريات وتطبيقات   حسينى األعصرمحمد أبو اليزيد ال /منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

 " بعنوان  " بناء مقياس تركيز االنتباه لدى الملكمين 2012والرياضات المائية المقيد بدورة أكتوبر المنازالت 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  :القرار

6/7 
المقيد بقسم نظريات وتطبيقات   ويتعصام لطفى ح إبراهيم /منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

بعنوان  " دراسة تحليلية لبعض محددات األداء الفني للعبي  2011المنازالت والرياضات المائية المقيد بدورة أكتوبر 



 "2015سنة في رياضة الكاراتيه 21الكوميتية في بطولة الجمهورية المفتوحة المؤهلة لمنتخب مصر 

 الموضوع لمجلس الجامعة .مع رفع  افقةالمو   القرار:

6/8 

المقيد بقسم نظريات   ياسر صافى عبد الحميد عبد الرحمن /منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث
تأثير استخدام الكمبيوتر جرافيك علي  بعنوان  " 2011زالت والرياضات المائية المقيد بدورة أكتوبر وتطبيقات المنا

 " الظهر للمبتدئين حة الزحف عليتعليم سبا

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/9 

المقيد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  محمد أحمد مبروك عامر /منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث
لفريق المصري وفرق المرتبة مقارنة بين ادراسة  بعنوان  " 2012الجماعية ورياضات المضرب المقيد بدورة أكتوبر 

 "2014االولي في بطولة العالم للكرة الطائرة رجال 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
المقيد ة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  مروة يوسف إسماعيلثه/ اجستير فى التربية الرياضية للباحمنح درجة الم 6/10

بعنوان  "تأثير تمرينات بإستخدام األلعاب التفاعلية  2015ياضية  المقيد بدورة أكتوبر والعروض الر  والتمرينات
 "اقبل المدرسةاإللكترونية على بعض المهارات األساسية ومهارات التفكير لطفل م

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
المقيدة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز   أية عادل عبد الواحد البناثة/ رياضية للباحمنح درجة الماجستير فى التربية ال 6/11

ريبات النوعية البدنية على مستوى أداء تأثير التد بعنوان  " 2012والتمرينات والعروض الرياضية  المقيد بدورة أكتوبر 
 الحركات الجمبازية لجملة عارضة التوازن لناشئات الجمباز "

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة . مع الموافقة  القرار:
نظريات وتطبيقات المقيد بقسم  أمير فؤاد محمد حمدىالماجستير فى التربية الرياضية للباحث / تسجيل موضوع رسالة  6/12

بعنوان " تأثير أسالييب التعلم التعاونى والقصص الحركية على  2016بدورة أكتوبر  منازالت والرياضات المائيةال
 سياسية فى السباحة للمبتدئين "المهارات األ

 :تحت إشراف 
 نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةأستاذ السباحة بقسم         د/ أحمد محمود عبد الحكيم0أ

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية               السيد فتح اهلل تنيتين د/ 
 ع الموضوع لمجلس الجامعة .مع رف موافقةال  القرار:

المقيد بدورة أكتوبر  أحمد حمدى محمود الفوالى/  تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث 6/13
نظريات وتطبيقات الجمباز و التمرينات والعروض الرياضية بعنوان "برنامج تدريبى بأستخدام جهاز  بقسم 2016

 أداء مهارات التلويح بالرجلين على جهاز عش الغراب لناشئى الجمباز "تحسين مستوى مساعد مطور ل

 :تحت إشراف 



 لجمباز و التمرينات والعروض الرياضيةد/ ياسر على قطب عبد الحليم أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات ا0م0أ
 والعروض الرياضيةو التمرينات د/ رشا يحى السيد الحريرى أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
 والمسجل بقسم  على كمال على محمود/  ثتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباح 6/14

الكلية بتاريخ لس جم وم1/11/2016المناهج وطرق التدريس و التدريب وعلوم الحركة الرياضية بتاريخ 
 : بعنوان  2012م ، والمقيد بدورة أكتوبر 15/11/2016

لتلميذ الحلقة الثانية من مرحلة  بعض نواتج التعلم خلل درس التربية الرياضية الراجعة على" تأثير استخدام التغذية 
 ".األساسيالتعليم 

 ة األساتذة:ونة من السادوتقترح لجنة االشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مك
  وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة   التدريس بقسم المناهجمحمود فهيم محمد أستاذ طرق  مجديأ.د/ 

 (مشرفاا ) 0كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات الرياضية                                   
 التربية  بكلية تطبيقات المناهج وطرق التدريسقسم نظريات و عرفة على أستاذ مساعد ب تامر جمالأ.م. د/ 

 (مناقشاا ) 0الرياضية للبنين جامعة بنها                                    
 –المضرب أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات األلعاب وألعاب   سماعيل البطاوىأ.م.د/ خالد عبد الفتاح إ

             (مناقشا  0) ة  الرياضية جامعة مدينة الساداتالتربيةكلي                               
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

 والمسجل بقسم  عمرو عبد العليم رخا/  الة الماجستير في التربية الرياضية للباحثتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرس 6/15
"دراسة  بعنوان  2012م ، والمقيد بدورة أكتوبر 15/11/2016كلية بتاريخ لس الجومريخ اصول التربيه الرياضية بتا

 تنبؤية لبعض المهارات الهجومية بداللة القدرات البدنية للعبي الوشو كونغ فو"

 وتقترح لجنة االشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:
 ) مشرفاا (     0قويم ورئيس قسم أصول التربيه الرياضة القياس والت د/ وائل السيد قنديل أستاذ0أ
 (د/ سماح محمد حلوة أستاذ مساعد بقسم أصول التربيه الرياضية                  ) مناقشاا 0م0أ
 ( مناقشاا  )0د/ ناصر محمد حلمى الحنفى أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم تدريب األلعاب الفردية جامعة المنوفية 0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
   فى سلطانمصطفي سمير مصط/  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث 6/16

  2012كتوبر م ، والمقيد بدورة أ15/11/2016لس الكلية بتاريخ جوماصول التربيه الرياضية بتاريخ  والمسجل بقسم
فاعلية برنامج مقترح للقدرات التوافقية لتحسين مستوي اداء الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية  " بعنوان

 "للناشئين   
 كون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:وتقترح لجنة االشراف أن ت

 ربيه الرياضية للبنين جامعة حلوان  ) مناقشاا ( يب بكلية التد/ محمد فؤاد حبيب  أستاذ تدريب الجمباز بقسم التدر 0أ
  ( ) مناقشاا  0د/ محمد إبراهيم الباقيرى أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية لشئون التعلم والطلب 0أ



 ) مشرفاا (0د/ وائل السيد قنديل أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربيه الرياضة 0أ
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .مع  الموافقة  القرار:

   سلطان مصطفي سمير مصطفىللباحث /   9/2018/ 30حتى  1/10/2017مد مدة الدراسة لمد عام فى الفتره من  6/17
 2012اصول التربيه الرياضية دورة أكتوبر  والمسجل بقسم

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
المقيدة   نهلة محمد نبوى األشرمللباحثة /  9/2018/ 30حتى  1/10/2017عام فى الفتره من  الدراسة لمد مد مدة 6/18

 2012ر بقسم المناهج وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية دورة أكتوب

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
دكتوراة ( الئحة قديمة وكذلك إعتماد نتائج  الدراسات العليا )  –ماجستير  –إعتماد نتائج  الدراسات العليا ) دبلوم   6/19

 0دكتوراة ( الئحة جديدة الفصل الدراسى األول والفصل الدراسى الثانى  –ماجستير  –دبلوم 

 . الموافقة  القرار:
 وراة(دكت –ماجستير  –ا ) دبلوم النظر فى إعتماد الخطة الدراسية للفصل الدراسى الصيفى  لطلب الدراسات العلي 6/20

 . الموافقة  القرار:
 منح درجة دبلوم الدراسات العليا فى التربيه الرياضية للطلب الناجحين فى دبلوم الدراسات العليا  6/21

 . الموافقة  قرار:ال
المعيده بقسم نظريات  بيه الرياضيةالمقيدة بدرجة الماجستير فى التر  إسراء ابراهيم العباسىإعتماد المقاصة للطالبة/   6/22

المعيدة المقيدة بدرجة الماجستير فى  إيمان حافظ محمودوتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب والطالبة/  
 بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  التربيه الرياضية

 امعة .مع رفع الموضوع لمجلس الج الموافقة  القرار:
أن تقدم  2018/2019للعام الجامعى  2018يشترط لتقدم الطلب الراغبين لللتحاق بالدراسات العليا بدورة الخريف  6/23

 .لتسجيل البيانات الخاصة بالطالب  / http://post.usc.edu.egأوالا على الموقع اإللكترونى بعنوان 

 . الموافقة  القرار:



 تسجيل ابحاث : 6/24

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  أحمد محمد عبد العزيزلطلب المقدم من السيد الدكتور / ا
جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي  –كلية التربية الرياضية  -ةعروض الرياضيوال

 :هي كاألتي( للترقي أستاذ مساعد و  7الخاصة بسيادته ، وعددها ) 

 مكان النشـر النشر عهنو  وان البحثعنـ م

1 
الخصائص الكينماتيكية ملهارة التبليت علي جهاز 

 املتوازيين كمؤشر للتدريبات النوعية
م10/2/2008 فردي  

تربية مجلة جامعة املنوفية لل

 البدنية والرياضة

2 
تأثير استخدام بعض مهارات  الجمباز علي بعض 

ودواملتغيرات البدنية الخاصة بناش ئ الج  
م31/3/2012 مشترك  

املجلةالعلمية )نظريات 

وتطبيقات (كلية التربية 

الرياضية أبو قير ـ مجلة 

 الاسكندرية

3 

فاعلية الاستراتيجيات العقلية املقترحة في توجيه 

وتر وتحسين بعض املهارات النفسية ومستوي أداء الت

 الجملة الاجبارية علي جهاز املتوازيين لناش ئ الجمباز

م9/2/2016 فردى  

 بحوث التربية الشاملة مجلة

 )كلية التربية الرياضية بنات(

 جامعة الزقازيق

4 

دراسة بعض املتغيرات الكينماتيكية التي تحكم أداء 

ي جهازي العقلة والحلق في الدائرة الخلفية الكبري عل

 جمباز الرجال

 

 مشترك
1/6/2016  

مجلة جامعة مدينة السادات 

 ةللتربية البدنية والرياض

5 

ستخدام التدريب الباليستي علي القدرة تأثير إ

العضلية القصوي ومستوي الاداء الفني علي جهاز 

 طاولة القفز لناش ئ الجمباز

م2/1/2017 فردى  

املةمجلة بحوث التربية الش  

 (كلية التربية الرياضية بنات)

 جامعة الزقازيق

6 

فاعلية تدريبات الرؤية البصرية في تطوير بعض 

توي أداء مهارات جهاز البصرية ومس القدرات

 التمرينات ألارضية في الجمباز

م1/1/2018 فردى  

املجله العلميه لعلوم وفنون 

الرياضه كليه التربيه الرياضيه 

 ه حلوانللبنات بالجزيره جامع

7 

تأثير بعض طرق التسهيالت العصبية العضلية 

للمستقبالت الحسية لتطوير املدى الحركى على 

لحركية ألاساسية للمبتدئين فى ء املهارات امستوى أدا

 الجمباز

م10/4/2018 فردى  

املجلة العلمية للتربية البدنية 

وعلوم الرياضية كلية التربية 

 الرياضية للبنين جامعة حلوان

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:



بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة تاذ األس الشافعيأحمد أمين أحمد الطلب المقدم من د /  6/25
 كالتالي: بحث عنوانه ( 1للموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته وعددهم )الرياضية 

Rates of Offensive performances and their relationship to match results in the world cup Russia 2018: An analytical 

study 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

للموافقة والرياضات المائية نظريات وتطبيقات المنازالت  األستاذ بقسم   محمد عباس صفوتد/ 0أ الطلب المقدم من  6/26
 كالتالي: بحث عنوانه ( 1على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته وعددهم )

 المركب على القوه المميزة بالسرعة ومستوى األداءات المهارية المركبة لمبارزى سالح السيف (لية التدريب اعف
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

ية المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياض تامر محمد جمال الدينالطلب المقدم من د/  6/27
 ( بحث عنوانه كالتالي : 1علي تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته وعددها ) للموافقة 

 . "ة اليدتدريبات االتزان كأساس لتطوير مستوي األداء البدني والمهاري لناشئ كر " 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

 كاتبات الواردة من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .عرض الم 7/1

 احيط المجلس علما  .  : القرار

7/2 

من السيدة مدير عام / اإلدارة العامة لشئون خدمة  2018/ 7/  29( بتاريخ  473ة الوارده رقم )عرض المكاتب
صوص تعديل المقترح المقدم من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بشأن إعادة البيئة ، بخ المجتمع وتنمية

الوحدات بمركز الخدمة العامة علوة على  مسميات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية على أن يكون إعادة تسمية
 إنشاء وحدات جديدة وتغيير ما يلزم ذلك .

 لمستحدثة الوحدات ا رحالمقت الوحدات الحالية   

 إعادة تسمية وحدة القياسات الرياضية
وحدة القياسات واالختبارات الرياضية )فسيولوجية 

 بدنية وجسمية / نفسية( /
 وحدة المدارس واالكاديميات الرياضية . دة تسميةإعا وحدة المدارس الرياضية

 وحدة اللياقة البدنية واالصابات
 البدنية وحدة اللياقة إعادة تسمية

 وحدة التأهيل الحركى واالصابات ستحداثأ

 
 وحدة التحليل الحركى أستحداث
  وحدة التدريب واالستشارات العلمية واالحصاء أستحداث

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة . مع الموافقة  القرار:



لبيئة بشأن إرسال الحساب الختامى لمركز الخدمة تمع وتنمية االمكاتبة الواردة من السيدة مدير عام / اإلدارة العامة لشئون خدمة المج 7/3
 العامة بالكلية .

 احيط المجلس علما   القرار
لية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بشأن استكمال تجهيز قاعة المناقشات الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الك  7/4

 ما يلزمها من تكييفات .مبنى ) أ ( بوالمؤتمرات الرئيسية بال

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

 اللياقة البدنيةو لطب الرياضي الرابع لدولي ال رلحضور المؤتمبخصوص دعوة سيادته  ه عاصمحمدي عبدالطلب المقدم من السيد أ.د/  8/1
 م . 16/11/2018حتي  14/11لترا  خلل الفترة من انج –كتلندا اس –بجامعة ادينبرج 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الي جامعة ويتنبرج علي ان يحدد موعد  حمد عزباحمد ابراهيم ابخصوص تأجيل سفر السيد أ.د/  8/2

 فيما بعد .

 ع الموضوع لمجلس الجامعة .مع رف موافقةال  القرار:
لمهارات لتدريس مادة ا احمد محمود عبد الحكيمجامعة مدينة السادات بخصوص انتداب السيد أ.د/  –الخطاب الوارد من كلية التربية  8/3

 م  2018/2019للعام الجامعي  الرياضية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
ظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المقيد بقسم ن  محمد خالد شافعتير فى التربية الرياضية للباحث/ درجة الماجس منح 8/4

بفاعلية بعض المهارات الهجومية لمراكز اللعب ومستوى المنافسة لالعبى الدورى  عالقة السلوك التنافسىالمضرب تحت عنوان " 
 الممتاز لكرة القدم"

 ع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .م الموافقة  القرار:
وص دعوة جمعية بخص نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةالمعيد بقسم محمد نصر عبد الجيد زهران الطلب المقدم من السيد / 8/5

م 9/9/2018و8و7د الموافق المنتخب التونسي لحضور دورة في رياضة الدفاع عن النفس الشخصي وذلك ايام الجمعة والسبت واألح
   بمدينة قليبية بالجمهورية التونسية .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
م والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات 2014المقيد بدورة أكتوبر   أحمد عبد اهلل غزالةة للباحث/ منح درجة الماجستير فى التربية الرياضي 8/6

 (.2015حتى عام  2005لرياضية بعنوان " دراسة تحليلية لألبحاث العلمية في مجال الجمباز )من عام ات والعروض االجمباز والتمرين
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

 .... وهللا ولى التوفيق. الثانية ظهرا   اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 
  ـن المـجلسأميـــ       

 عميــــد الكليــــــة                

  ( احمد ابراهيم عزبأ.د/ ) 
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