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 الحضـــــــور:

ًمام الساعة م  في ت 20/8/2019املوافق  الثالثاءإنه في يوم 
 
( برئاسة 218عقدت الجلسة رقم ) الثانية عشر ونصف ظهرا

ً الكلية محمد طلعت ابو املعاطي عميدألاستاذ الدكتور/ 
 
ًمن: وبحضور كال

 

 -واعتذر عن الحضور:

 
 م

 الوظيفة الاسم

 بقسم اصول التربية الرياضية .أستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د / 1ً

 . رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 2

ً نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ بقسم ًأ.د/ مني مصطفي محمد علي 3

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 4

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2018/2019 العام الجامعي 218 رقم الجلسة

بدء  20/8/2019 التاريخ 
 االجتماع

العاشرة 

 ونصف صباحا
  الثانية نهاية االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

  . البيئةوتنمية لكلية لشئون خدمة املجتمع وكيل ا أ.د/ محمد عنبر بالل 2

 . رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف  3

 . رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 4

 .قات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس قسم نظريات وتطبي أ.د / أمل صالح سرور 5ً

 . رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوًي عزة محمد العمرًيأ.د / ً

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

ًمدير وحدة القياس والتقويم .ًأ.د/ وائل السيد قنديلً

ًاملناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية استاذ بقسمًمجدي محمود فهيمأ.د/ً

ً) خبير ( سنتين  استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 6

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  عادل رمضان بخيتأ.د / 7ً

 أستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية احمد محمود عبد الحكيم  .د/ أ8ً

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوًى عاطف سيد احمدأ.د/ 9ً

 ) خبير ( .أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د / محمد جمال الدين حمادةً

 سنتين . أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية .د/ سعيد عبد الرشيد خاطرأً

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي أ.د / حمدي عبده عاصم ً

ً.بقسم أصول التربية الرياضيةمتفرغ أستاذ ًأ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب10ً

 أقدم أستاذ مساعد   وراقيياسر محمد الأ.م.د/ 11ً

 ًً  ًً
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ًاستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوًيًأ.د/ بكر محمد سالم 5

ًرياضات الجماعية ورياضات املضرب أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الًأ.د/ محمود حسن الحوفي  6
 أقدم مدرس   محمد بيلي ابراهيم بيليد/  7

  :االفتتاح
افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل 

 سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

  2019 اغسطسالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

 بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . المصادقة على ما جاء 1/3

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 
 عامةثانيًا: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1

 القرار : أحيط المجلس علما  

ًبخصوص اعتماد تقارير مواصفات الورقة االمتحانية . 2/2

 الموافقة . القرار:

ً. الجودة والتطوير المستمربخصوص اعتماد تقرير متابعة الخطة التنفيذية لوحدة ضمان  2/3

 الموافقة . القرار:

 م 2018/2019بخصوص اعتماد الميزانية الختامية " الحساب الختامي "  2/4

 الموافقة . القرار:

 م . 2019/2020بخصوص اعتماد التصور المقترح لموازنة الكلية للعام الجامعي  2/5

 الموافقة . القرار:

" بشأن التكرم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية الطلب المقدم من أعضاء هيئة التدريس بقسم" 2/6

نى الكلية ) ب ( الدور الثالث والتي بها محاضرات مواد الجمباز والتمرينات بإعادة النظر في تركيب كاميرات المراقبة بمب

) مايوه التدريب ( ، نرجو التكرم بالعلم اإليقاع " بنات " ، والتي يرتدي فيها الطالبات والسادة أعضاء هيئة التدريس و

ً توزيع الكاميرات باألماكن المناسبة. واتخاذ الالزم على أن يتم التنسيق مع السيدة أ د/ رئيس القسم بالكلية إلعادة

ات ، حيث ان الهدف األساسي من تركيب الكاميرات يب الكاميرات اثناء المحاضراعتراض مجلس الكلية علي ترك القرار:

 .االطمئنان علي حسن سير االمتحانات التحريرية وعلي ذلك ترفع الكاميرات من المدرجات والقاعات اثناء المحاضرات الدراسية 

لتعليم والطالب األسبق لحضور مجلس الكلية بخصوص الدعوة الشرفية للسيد أ.د/ محمد الباقيري وكيل الكلية لشئون ا 2/7

 م وذلك للرد عن اي استفسار يخص شئون التعليم والطالب  20/8/2019 ( بتاريخ 218الجلسة رقم ) 

 الموافقة . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  عد بقسم "ألاستاذ مسا مشيرة إبراهيم محمد محمد العجمي /الطلب املقدم من الدكتوًر

جامعة مدينة السادات مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن اللجنة العلمية ً–كلية التربية الرياضية ً–"  والعروض الرياضية

فة أستاذ الجمباز ترقية ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بخصوص املوافقة على تعيين سيادتها بوظيالدائمة للرياضة املدرسية ل
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ً  اح لجنة الترقي.بذات القسم والكلية والجامعة، ذلك بعد اجتياز سيادتها بنج

 الموافقة .القرار:  

3/2 

ظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات ن "المدرس بقسم  أسامة عز الرجال محمد العوضي /الطلب املقدم من الدكتوًر

جامعة مدينة السادات مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن اللجنة العلمية ً–اضية كلية التربية الريً–"  والعروض الرياضية

د بذات الدائمة للتدريب الرياض ي لترقية ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بخصوص املوافقة على تعببن سيادته بوظيفة أستاذ مساع

ً  القسم والكلية والجامعة ، ذلك بعد اجتياز سيادته بنجاح لجنة الترقي.

 الموافقة . القرار:  

3/3 

  الاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات  الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىالطلب املقدم من 
لسادات مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن اللجنة العلمية الدائمة للتدريب املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة ا

ه بوظيفة أستاذ تدريب املالكمة بذات القسم لرياض ي لترقية ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بخصوص املوافقة علي تعين سيادتا

ًوالكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادته بنجاح لجنة الترقي.

 لموافقة .القرار :  ا

3/4 

يات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية بقسم نظًراملدرس  هبة عصام الدين الدياسطى /الدكتورةالطلب املقدم من 

لترقية  للرياضة املدرسيةاللجنة العلمية الدائمة  التربية الرياضية جامعة مدينة السادات مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن

والكلية والجامعة وذلك القسم بذات  مساعدبوظيفة أستاذ  ابخصوص املوافقة علي تعين سيادتهساتذة املساعدين ألاساتذة وألًا

ً.لجنة الترقيبنجاح  سيادتها بعد اجتياًز

 الموافقة مع رفع الموضوع للجامعة . القرار:  

3/5 

م نظريات زتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات ألاستاذ املساعد بقس  حمودا.م.د محمد عبدالمنعم مبشأن الطلب املقدم من 

 ادته للعمل بنادي الجهراء الرياض ي بدولة الكويت للعام ألاول .املضرب للموافقة علي اعارة سع

 الموافقة.القرار:  

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 

وص اعادة مراجعة نتيجة الفرقة األولي بنات الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور / رئيس كنترول الفرقة األولي بخص

عض نه تبين وجود خطأ اثناء نقل نتيجة الفصل الدراسي األول مما أدي الي ترحيل بم حيث ا 2018/2019للعام الجامعي 

 المواد .

 الموافقة .القرار : 

4/2 
القيد من خالل االدارة العامة لشئون بدء العمل بالتحويالت علي ان تكون تحويالت الفرق األعلي من خالل الكلية ونقل 

 ما ورد من االدارة العامة .التعليم والطالب بالجامعة وذلك طبقا  ل

 الموافقة .القرار : 
بدء العمل بالكشف الطبي للطالب المستجدين والسنوات السابقة الراغبين في التحويل الي الكلية وذلك يومي األحد  4/3

 واالربعاء من كل اسبوع .

 الموافقة .قرار : ال

4/4 
قة األولي والذي المتجلي بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا بالفربيان الحالة المقدم من الطالب / مؤمن باسم علي عبد 

 يرغب في التحويل الي الكلية بالفرقة الثانية .

 الموافقة .القرار : 



4 

 

م  2018/2019خولي بالفرقة الثانية الئحة قديمة للعام الجامعي الطلب المقدم من الطالب / محمد عادل عبد اللطيف ال 4/5

بالطريق مما أدي  ول العذر عن دخول امتحان مادة السباحة للفصل الدراسي الثاني وذلك لوجود عطلوذلك بخصوص قب

 الي وصولة متأخراَ .

 الموافقة .القرار : 

لمعطي بالفرقة األولي بخصوص قبول العذر عن مادة التنس األرضي الطلب المقدم من الطالب / محمد ابراهيم خليفة عبد ا 4/6

 حادث بالطريق يوم االمتحان منعه من حضور االمتحان .وذلك لتعرضة ل

 الموافقة .القرار : 

ول الطلب المقدم من الطالب / شامخ فيصل علي العنزي بالفرقة الثانية لقبول العذر عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األ 4/7

 ات الفصل الدراسي األول .وذلك بسبب تعرضة لحادث لم يمكنه من حضور امتحان 2018/2019للعام الجامعي 

 الموافقة .القرار : 

ليكون يوم السبت م  2018/2019للعام الجامعي للفرقة الرابعة بخصوص تعديل موعد امتحانات الدور الثاني  4/8

 .م  3/9/2019ء بدالً من يوم الثالثا 7/9/2019الموافق 

 علي ان تتخذ كافة االجراءات القانونية . الموافقةالقرار : 

 خامسًا: العالقات الثقافية  

5/1 

ادارة االتفاقات والمؤتمرات كتاب السيد االستاذ الدكتور / امين  –الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 

لقي امانة المجلس كتاب وزير التعليم العالي مرفقا به كتاب وزارة الخارجية المجلس االعلى للجامعات بخصوص ت

طريقالمرفق به وثيقة التعاون الثنائي بين مصر والصين في اطار مبادرة الحزام والو  

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

5/2 

ات والمااؤتمرات بشااان كتاااب االدارة المنظمااات ادارة االتفاقياا –الخطاااب الااوارد الينااا ماان االدارة العامااة للعالقااات الثقافيااة 

بشاان اقتاراح د/ القائم بعمل رئيس الشئون الثقافياه والبعثاات وزارة التعلايم العاالي 0تاب أالدوليه والمؤتمرات والمرفق به ك

ه الهنيلينية والعاالم السيد / نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الثقافيه والدينية تنظيم مؤتمر دولي جول التعايش بين الثقاف

الجامعاات المصارية لبحاث ترتيباات تنظايم الناؤتمر المشاار الياه  العربي وذلك بالتعاون مع جامعة ارسطو اليونانية واحاد 

 م 2019الخارجية ليس لديها مانع من عقد هذه الفاعليه العلمية والمقرراقامتها في اكتوبر علما بان وزارة 

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/3 

د/ رئيس الجامعة 0منح والبعثات كتاب مكتب السيد أالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة ال

اعالن وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االداري والذي يفيد فتح باب التقديم للدفعه الثانية من ادارة المتابعة بشان 

ة كبنز بلندن وذلك في ه للتعليم الحكومي بالتعاون بين الوزارة والجامعة االمريكية بالقاهره وجامعالبرنامج التدريبي )القياد

 0اطار خطة رفع كفائة العاملين بالجهاز االداري للدوله 

 httas//reward3030com hgwtpmولالطالع على شروط التقدم وكيفية التسجيل يرجى زيارة الموقع االلكتروني 

  httas://facecbook.com/mpmaregyptة للوزارة الصفحة الرسمي

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/4 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة المنح والبعثات واالشراف العلمي بشان بان اللجنة 

 -ة :الموافقة على الموضوعات االتي 31/4/2019التنفيذية للبعثات قررة بجلسة 

 تحديد مد االيقاد لجميع انواع االيقاد -الموضوع االول : 

ام بعدم سفر اي دارس في اجازه دراسية او اي نوع ايقاد آخر اال بعد انهاء اجراءات سفره في مبدا ع -ني :الموضوع الثا

او منحة مقدمة للدوله وعاد دون عدم استفادة الدترسيت السابق ايفاده في بعثة  -االدارة المركزية للبعثات الموضوع الثالث :

 تجقيق الغرض من االيقاد

 لس علما  أحيط المج : القرار
 سادسًا : الدراسات العليا والبحوث 
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6/1 

رياضية منح درجة دكتورة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثين  املنقول قيدهم من كلية التربية الرياضية جامعة العريش إلى كلية التربية ال

ً  -لى :عة مدينة السادات املقيدين بقسم أصول التربية الرياضية  وهم على النحو التاجام

ًعادل عبد الرزاق مبارك  املسجل بقسم  أصول التربية الرياضية  -1

ًعبد الرحمن بدر عمر العمر بقسم  أصول التربية الرياضية  -2

 موض ي عبدهللا علي عامر الحصينان بقسم  أصول التربية الرياضية  -3

 د فهد حمود التويجري بقسم  أصول التربية الرياضيةخال -4

 الرياضيةسجل بقسم  أصول التربية ممدوح مزلوة نزال سالم امل -5

 ناصر عيد غالب العازمى املسجل بقسم  أصول التربية الرياضية -6

 خالد راشد محمد عمران املسجل بقسم  أصول التربية الرياضية -7

ً

ًضية للباحثين الاتي أسماؤهم بعد :منح درجة املاجستير فى التربية الريا  

ًاضات املضرب م نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية وريمحمود منصور محمود خليفة  املقيد بقس  -1

ًتيسر عبد الفتاح محمد الخفيف املقيد ة  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات و العروض الرياضية    -2

ًاملعيدة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  رشا محمود سامى على شلتوت     -3

ًد حامد الجمس ى  املقيد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضربمحمًو مصطفى -4

 عذاري حسين علي خليل  املقيد بقسم  أصول التربية الرياضية -5

 الرياضية نواف مجهول موازى سالم املقيد بقسم  أصول التربية -6

 طالل مصطفى عبد هللا خالد املقيد بقسم  أصول التربية الرياضية -7

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . قرار:  الموافقةلا

6/2 

تسجيل موضوع رسالة الماجستير   فى التربية الرياضية للباحث / عبد الخالق محمد أبو اليزيد زهرة  المقيد بدورة 

ن على طرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية  بعنوان )تأثير استخدام التدريب المتبايبقسم المناهج و 2017الخريف 

 مستو  القدرة العضلية لضباط وأفراد الحرس الوطني بدولة الكويت ( 

 تحت إشراف :

د/ محمد محمد ذكى محمود أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 0أ

 الرياضية  

 ربية العمليةد/ محمد بكر سالم مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب والت

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/3 

 2016تسجيل موضوع رسالة الماجستير   فى التربية الرياضية للباحث / إيمان سمير عبد الفتاح الهوار    المقيد أكتوبر 

دام التعلم الخليط على مستو  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية     بعنوان )أثر استخبقسم  

 الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت  (   تمقرر الجمباز لتلميذا التحصيل المعرفى واألداء المهار  لبعض  مهارات

 تحت إشراف :

 قسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية     د/  وسام السيد أمين أستاذ مساعد ب0م0أ

 سعيد أستاذ مساعد بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية     دة محمد الأ.م.د/ ماج

 د/ عال طه  مدرس بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية     

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . فقةالقرار:  الموا

6/4 

إبراهيم أمين أحمد سالم    المقيد  بدورة الخريف التربية الرياضية للباحث / إسالم تسجيل موضوع رسالة دكتوراه    فى 

بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية     بعنوان )تأثير برنامج تدريبى على بعض   2017

 ن  ( على جهاز المتوازيي " TIPPELT" لمتغيرات البيوميكانيكية ومستو  أداء مهارة ا

 تحت إشراف :

 الحيوية  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  اد/ سعيد عبد الرشيد خاطر أستاذ الميكانيك0أ

 از والتمرينات والعروض الرياضية     د/ أمل صالح سرور أستاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمب0أ
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 جلس الجامعة .مع رفع الموضوع لم القرار:  الموافقة

6/5 

تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة   فى التربية الرياضية للباحث /  ياسر محمد فرج حسين المقيد بدورة الخريف 

   وعالقته بالرضا الوظيفي داخل الهيئات الرياضية  ( بقسم  أصول التربية الرياضية     بعنوان ) التمكين اإلدار 2017

 تحت إشراف :

 يز لبيب أستاذ اإلدارة المتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية عبد العز د/ لبيب0أ

 د/ محمد حسين بكر سلم مدرس بقسم   أصول التربية الرياضية  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/6 

 2017تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة   فى التربية الرياضية للباحث / محمد السيد مطر المقيد بدورة الخريف 

( لبعض المنشآت B.O.Tللعائد االقتصادي من تطبيق نظام ) ةعنوان ) دراسة مقارنبقسم  أصول التربية الرياضية     ب

 ألهلية "التابعة لوزارة الشباب والرياضة وبعض الهيئات ا

 تحت إشراف :

 د/ لبيب عبد العزيز لبيب أستاذ اإلدارة المتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية0أ 

 د/ سماح محمد أمين حالوة أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية  بالكلية0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . فقةالقرار:  الموا

6/7 

توراه الفلسفة   فى التربية الرياضية للباحث / أحمد رضا عبد الباقى المقيد بدورة الخريف تسجيل موضوع رسالة دك

بقسم  أصول التربية الرياضية     بعنوان ) رؤية استراتيجية مقترحة لتحقيق التميز المؤسسى لقطاع االستثمارات  2017

 رياضية بوزارة الشباب والرياضة المصرية فى ضوء الحوكمة  ( ال

 إشراف :  تحت

 د/ لبيب عبد العزيز لبيب أستاذ اإلدارة المتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية0أ

 د/ سماح محمد أمين حالوة أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية  بالكلية0م0أ

 لموضوع لمجلس الجامعة .مع رفع ا القرار:  الموافقة

6/8 

 2017التربية الرياضية للباحثة / إيمان أنور عبد المجيد المقيد بدورة الخريف  تسجيل موضوع رسالة الماجستير   في

بقسم  أصول التربية الرياضية     بعنوان ) تأثير برنامج ترويحى مقترح على تقليل نسبة العزوف الدراسى  لتالميذ 

 ية   بمدينة السادات ( المرحلة االعداد

  تحت إشراف : 

 أستاذ علم النفس الرياضى  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية د/ نرمين رفيق محمد   0أ

ًد / رقية محمد المهد  خضر    مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/9 

يني أبو عبيد المقيد بدورة الخريف رسالة الماجستير   في التربية الرياضية للباحث / ممدوح طه الحستسجيل موضوع 

بقسم  أصول التربية الرياضية     بعنوان ) دراسة تقييمية لدور االعالم الرياضي في تغطية أنشطة كرة اليد المحلية  2014

 والعالمية وأثره فى نشر لعبة كرة اليد  ( 

  :  تحت إشراف

 يس قسم أصول التربية الرياضية  بالكلية أستاذ االدارة الرياضية ورئ -د/  محمد عبد العظيم شميس 0أ

 د / محمد صالح أبو سريع   مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  بالكلية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/10 

مد عبد الستار  المقيد بدورة الخريف ضوع رسالة الماجستير   في التربية الرياضية للباحثة / أميرة أحتسجيل مو

بقسم  أصول التربية الرياضية     بعنوان ) دراسة تحليلية لواقع األنشطة الترويحية فى بعض المعاهد األزهرية 2017

 بمحافظة المنوفية   ( 

  تحت إشراف : 

 بالكلية أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم  أصول التربية الرياضية –ديل د/ وائل السيد قن0أ

 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية -د / أحمد حلمى عبد المجيد غراب  
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 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/11 

 2014محمود رضا األخناو  المقيد بدورة الخريف  تسجيل موضوع رسالة الماجستير   في التربية الرياضية للباحث /

بية الرياضية     بعنوان ) دراسة تحليلية لألنشطة الطالبية بكليات جامعة مدينة السادات من منظور إدارة بقسم  أصول التر

 الجودة   ( 

  تحت إشراف : 

 ضية  بالكليةد/ لبيب عبد العزيز لبيب أستاذ اإلدارة المتفرغ بقسم أصول التربية الريا0أ

 رياضية  بالكليةد / أحمد سعيد األشوح  مدرس بقسم أصول التربية ال

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/12 

تسجيل موضوع رسالة الماجستير   في التربية الرياضية للباحث / إسراء نصر إسماعيل العباسى المقيدة بدورة الخريف 

بعض المهارات االجتماعية لد   تربية الرياضية     بعنوان ) تأثير برنامج ترويحى مقترح لتنميةبقسم  أصول ال 2017

 تلميذات ) متالزمة داون (   بالمدرسة الفكرية فى محافظة البحيرة (

 تحت إشراف : 

  د/  نرمين رفيق  محمد  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية0أ

ً  خضر   مدرس بقسم أصول التربية الرياضية  بالكليةد/ رقية محمد المهد

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةالقرار:  ا

6/13 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية  للباحث / عبد هللا محمود جاسم  جرحى   المقيد بقسم  

عريش بعنوان  ) الحركة الرياضية    نقل قيد من كلية التربية الرياضية جامعة الالمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم 

 تأثير برنامج ترويحى على بعض المهارات فى كرة اليد للناشئين   ( 

  -وتقترح لجنة اإلشراف تشكيل لجنة المناقشة والحكم على النحو التالى :

تفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب والتربية العملية د/ محمد محمد ذكى محمود أستاذ التدريب الرياضى الم0أ

 ة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ) مناقشا  (كلي

د/ طارق محمد  على النصير  أستاذ كرة اليد بقسم نظريات  وتطبيقات الرياضات الجماعية  ورياضات المضرب كلية 0أ 

 رفا  (  التربية الرياضية جامعة مدينة السادات) مش

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/14 

د/ أيمن على عبد الحميد الشاعر أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضة والترويح بكلية التربية الرياضة بنين 0أ

 جامعة الزقازيق )مناقشا  ( 

التدريب الميدنى بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب د/ أميرة محمود طة عبد الرحيم أستاذ طرق التدريس  و0أ 

 العملية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ) مشرفا  (والتربية 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/15 

المقياد بادورة بارو  عباد الفتااح . / محماد م لرساالة الماجساتير فاي التربياة الرياضاية للباحاث تشكيل لجنة المناقشاة والحكام

بعنوان " التحليل الزمنى لمسابقة الوثاب الثالثاى كأسااس فاى توزياع  يقات ألعاب القو  بقسم نظريات وتطب 2014أكتوبر  

 21/2/2017تاريخ التسجيل الوحدة التعليمية الصغر  وتأثيره على مستو  األداء المهار  لتالميذ المرحلة الثانوية " 

 ساتذة: جنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األ.وتقترح ل

 الحيوية وعلوم الحركة بقسم نظريات  وتطبيقات ألعاب القو  ) مشرفا  ( اأستاذ الميكانيكأ.د/ مصطفى مصطفى عطوة 

 (  أستاذ بقسم  نظريات  وتطبيقات ألعاب القو  ) مناقشا  أ.د/ أيمان ابراهيم مبرو  السيسى 

طرق تدريس التربية الرياضية بكلياة التربياه الرياضاية بناات أستاذ مساعد بقسم المنهاهج وأ.م.د/ أبتسام محمد على بركات 

 جامعة اإلسكندرية ) مناقشا ( 

ًعراقى أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تديس التربية الرياضية  ) مشرفا(أ.م.د/ رحاب عادل 
 لموضوع لمجلس الجامعة .مع رفع ا القرار:  الموافقة



8 

 

6/16 

المقياد .  أحماد السايد إساماعيل عباد الوهااب للباحث /  لة الماجستير في التربية الرياضية لرسا تشكيل لجنة المناقشة والحكم

تأثير إستخدام األلعااب بعنوان "  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب   2015بدورة أكتوبر 

 16/1/2018تاريخ التسجيل "  ة على تعلم بعض المهارات األساسية فى رياضة التنس للمبتدئين  التميهدي

 .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

ات المضرب د/ محمد طلعت أبو المعاطى أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات  وتطبيقات الرياضات الجماعية  ورياض0أ

 (  كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات) مشرفا  

د/ جوزيف ناجى أديب بقطر أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  ورياضات المضرب 0أ

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات) مناقشا  (  

امعة نظريات وتطبيقات رياض المضرب بكلية التربية الرياضية للبنين ج د/ حبيب رضا حبيب أستاذ مساعد بقسم0م0أ

 الزقازيق ) مناقشا  (  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/17 

المقياد .  محماود جاابر عباد العزياز زهاو  للباحاث /  لرسالة الماجساتير فاي التربياة الرياضاية  تشكيل لجنة المناقشة والحكم

بنااء مقيااس بعناوان "  عياة ورياضاات المضارب  المعيد بقسم نظرياات وتطبيقاات الرياضاات الجما  2015دورة أكتوبر ب

 2/12/2017تاريخ التسجيل "  للحوكمة الرياضية كمؤشر للقدرة التنافسية لالتحاد المصر  للكرة الطائرة   

 من السادة األساتذة: .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة 

 ة الرياضية   وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش ) مناقشا  (  د/ عز الدين الحسينى جاد  أستاذ اإلدار0أ

بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  ورياضات   دد/ خالد عبدالفتاح إسماعيل البطاو   أستاذ مساع0م0أ

 جامعة مدينة السادات) مشرفا  (   المضرب كلية التربية الرياضية

الباري أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/ ايمن مرضي  سعيد عبد 0م0أ

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ) مناقشا  (   

ً  امعة مدينة السادات ) مشرفا  (األعمال كلية التجارة ج ةد/ أيمن عادل عيد أستاذ مساعد بقسم إدار0م0أ

 موضوع لمجلس الجامعة .مع رفع ال القرار:  الموافقة

6/18 

النظر فى الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/  مجد  محمود فهيم بشأن اإلعتذار عن اإلشراف للباحث /  -1

بقسم المناهج وطرق التدريس حسين بدر منصور حسن الشطى  المقيد بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية 

 وان والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعن

 ) تأثير تدريب المنحدرات على تطوير بعض أنواع السرعة العبى كرة القدم  ( 

 لجنة اإلشراف قبل التعديل 

 د/ محمود حسن الحوف أستاذ تدريب كرة القدم بقسم نظريات الرياضات الجماعية  ورياضات المضرب0أ

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمجد  محمود فهيم أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس د/ 0أ

 د/ أحمد طلحة حسين حسام الدين أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية0م0أ

 لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالى 

 ضربذ تدريب كرة القدم بقسم نظريات الرياضات الجماعية  ورياضات المد/ محمود حسن الحوفى أستا0أ

 د/ أحمد طلحة حسين حسام الدين أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية0م0أ

في والسيد أ.م.د/ احمد طلحة مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة وقصر االشراف علي السيد أ.د/ محمود حسن الحو القرار:  الموافقة

 حسين حسام الدين ..

6/19 

ال  : مد مدة الدراسة للباحثين المقيدين بدرجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم أصول التربية بخصوص أو

 وهم : 30/9/2020حتي  1/1/2019الرياضية والترويح لمدة عام وذلك في الفترة من 

 اشجان سعيد عبد الغفار – 1

 فادي محمد السيد علي سليم – 2

 اسراء رجاء الكومي – 3

 ي محمد السيدمروة صبح – 4



9 

 

 ثانيا  : الغاء قيد الباحثة/ هدير علي عطية غنيم ابو عطية وذلك لعدم قبول مجلس القسم م مدة الدراسة للباحثة .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/20 

 :-و وهي كالتالي : بسيادتها ةاصالخ يام عبد الرحيم محمد العشماوي. للموافقة على تسجيل االبحاثالطلب الُمقدم من د/ ه
 

 مكان النشر اسم البحث م

تأثير استخدام خرائط المفاهيم علي تعلم المهارات  1

االساسية في كرة اليد لطالبات الفرقة الثانية بكلية 

 التربية الرياضية السادات

نشر لكلية التربية البدنية والرياضية المجلة العلمية لل

 مدينة السادات –بجامعة 

تأثير أساليب التدريس في ضوء الذكاءات  2

المتعددة علي تعلم المهارات األساسية في كرة 

 اليد

جامعة –المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية

 االسكندرية

البرمجة اللغوية العصبية وتأثيرها علي االستثارة  3

النفعالية الفائقة وتعلم المهارات االساسية  في ا

 كرة اليد

ة العلمية للنشر لكلية التربية البدنية والرياضية المجل

 مدينة السادات –بجامعة 

تعلم المهارات األساسية بالذكاء االنفعالي وعالقته  4

 في كرة اليد

المؤتمر العلمي الدولي االول لكلية التربية الرياضية 

ينة السادات بعنوان " التربية البدنية جامعة مد –

 ي الكفاءةوالرياضية من الكفاية ال

5 Building an electronic knowledge 

test for the handball course for the 

students of the Faculty of Education 

University of Sadat City 

Assiut Journal of Sport Science and 

Arts 

رنامج  لأللعاب  التمهيدية على  تعليم  تأثير ب 6

الهجومية فى  كرة اليد  بعض المهارات  األساسية

 لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسي 

 -المجلة العلمية المتخصصة للتربية الرياضية 

 جامعة أسيوط

االداء علي  تقنية الواقع المعززستخدام إر يتأث 7

 في كرة اليد  يالمهار

 -العلمية المتخصصة للتربية الرياضية  المجلة

 جامعة أسيوط

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة القرار: 
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6/21 

المدة القانونية علي التشكيل السابق حيث تم  ءإعادة تشكيل لجان المناقشة والحكم لباحثين الماجستير األتية أسمائهم النقضا

 ، وهم كالتالي: 4حضر جلسة شهر الموافقة علي التشكيل سابقا لهم بم

 لي ببحث بعنوان :الباحث / حسين علي احمد الع – 1

 " تأثير التدريب المائي والبليومتر  في تطوير بعض القدرات الحركية لالعبي التايكوندو بدولة الكويت "

 ويقترح هيئة االشراف ان تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة :

 

 المسمي الوظيفي سماال م

الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس استاذ  ا.د/ خالد عبد الحميد حسانين شافع 1

جامعة  –والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 مدينة السادات ) مشرفا  (

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات استاذ تدريب الجودو  ا.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ 2

 جامعة مدينة السادات ) مناقشا  ( –ية الرياضية المائية بكلية الترب

استاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت  ا.د/ احمد سعيد امين خضر 3

جامعة مدينة السادات )  –والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية 

 شرفا  (م

ئم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات رياضات استاذ مساعد وقا ا.م.د/ هيثم احمد ابراهيم محمد زلط 4

 جامعة بنها ) مناقشاَ ( –المنازالت بكلية التربية الرياضية للبنين 
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 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/22 

على التشكيل السابق  المدة القانونية ءالنقضا علي احمد حسن علي الشوافالحكم للباحث إعادة تشكيل لجنة المناقشة و
 ، لرسالة ماجستير بعنوان: 6حيث تم الموافقة على التشكيل سابقا بمحضر جلسة شهر

 "الكويت بدولة القدم كرة في األولي الدرجة لمدربي الخططى لتفكيرا قياس" 
ً ة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجن

 لوظيفيا المسمى االسم م

 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم المتفرغ الحيوية الميكانيكا أستاذ خاطر الرشيد عبد سعيد /د.أ 1

 (مناقشا) السادات مدينة جامعه الرياضية التربية كلية الرياضية الحركة

 (مناقشا) نحلوا جامعة بنين الرياضية التربية بكلية والتقويم القياس أستاذ سالمة عرفة /د.أ 2

 مدينة جامعة الرياضية التربية بكلية الرياضية التربية أصول بقسم والتقويم سالقيا أستاذ قنديل السيد وائل /د.أ 3

 (مشرفا) السادات

 الرياضية الحركة وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم مساعد أستاذ الدين حسام طلحة أحمد /د.م.أ 4

 (مشرفا)

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقةالقرار:  

 

  -منح الطالب اآلتي أسماؤهم بعد دبلوم المهنية التخصصية لخريج التربية الرياضية وذلك على النحو التالي :

 يب الرياضى ( أحمد عباس حمد حشر المويهى العنز   تخصص ) علم التدر -1

 م التدريب الرياضى (فيصل غانم فيحان صنقور النصر هللا تخصص ) عل - 2

 عبد هللا محمد عبد هللا إبراهيم الرشيد العارضى تخصص ) اإلصابات الرياضية والتأهيل الرياضى  ( -1

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

 لبيئة سابعًا : لجنة شئون خدمة المجتمع وا

ًلم تعقد اللجنة .       

 ثامنًا : ما يستجد من أعمال 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كأمينا  لسر  أ.د/ محمد عنبر باللبخصوص تكليف السيد  8/1

 م 2019/2020مجلس الكلية لحين تعيين امينا  لسر المجلس مع بداية التشكيل الجديد للعام الجامعي القادم 

 الموافقة .القرار:  

 س والتقويم بشأن تركيب كاميرا لوحدة القياس والتقويم " وحدة بنو  األسئلة " الطلب المقدم من مدير وحدة القيا 8/2

 الموافقة .القرار:  

الخاصة بالمواد الطلب المقدم من مدير وحدة القياس والتقويم بشأن مخاطبة السادة اعضاء هيئة التدريس إلعداد التقارير  8/3

 الخاصة بهم بعد اعالن النتيجة .

 واحيط المجلس علما  . افقةالقرار:  المو

 الطلب المقدم من مدير وحدة القياس والتقويم بخصوص مخاطبة السادة اعضاء هيئة التدريس بشأن اعداد بنو  األسئلة .  8/4

 واحيط المجلس علما  . القرار:  الموافقة

 عميــــد الكليــــــة  ــــن المـجلسأمي            
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 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 
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