
1 

 

 
 

 الحضـــــــور:

السيد ( برئاسة 5عقدت الجلسة رقم )ونصف عشر  الثانيةم الساعة م  في تما 12/1/2020املوافق  ألاحدإنه في يوم 

 من: احمد ابراهيم عزب " عميد الكلية " الدكتور/ الاستاذ 
ً
 وبحضور كال

 -الحضور: واعتذر عن

 
 م

 الوظيفة الاسم

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 

أ.م.د/ شرين محمد عبد  1

 الحميد

 اقدم استاذ مساعد

 -وتغيب عن الحضور :                   

 الوظيفة الاسم م

د/ شريف محمد عبد املنعم  1

 يونس

 أقدم مدرس

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي 5 رقم الجلسة

بدء  12/1/2020 التاريخ 
 االجتماع

عشر  الثانية

 ونصف
  الثانية ونصف نهاية االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةالكلية لوكيل  أ.د/ محمد عنبر بالل 1

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ امل صالح سرور 2

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد سعيد خضر 3

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 4

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  6

أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد  7

 العليم

 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 8

 استاذ بقسم   نظريات وتطبيقات العاب القوي  طوةأ.د/ مصطفي مصطفي ع 9

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د/ جوزيف ناجي أديب 10

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ احمد امين الشافعي 11

 سم اصول التربية الرياضيةاستاذ بق أ.د/ نرمين رفيق محمد  12

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 13

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير " أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 14

استاذ متفرغ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب "  ة أ.د/ محمد جمال الدين حماد 15

استاذ متفرغ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 16 خبير"

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 17 "خبير" 
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  :االفتتاح

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   احمد ابراهيم عزبافتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 
 املجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم الاطالع وتمت املصادقة .القرار: 

  2019 ديسمبر املصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر  1/2

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

  2019 ديسمبر وحدة القياس والتقويم عن شهر  املصادقة على محضر اجتماع 1/3

 ع وتمت املصادقة .القرار: تم الاطال 

 املصادقة على ما جاء بمحاضر ألاقسام واللجان املنبثقة عن مجلس الكلية . 1/4

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .
 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمرثانيًا: 

 م . 2019/2020بشأن اعتماد تشكيل الفريق التنفيذي إلعداد الدراسة الذاتية للكلية  2/1

 القرار : املوافقة .

 م 2020/2025بشأن اعتماد تشكيل فريق اعداد الخطة الاستراتيجية  2/2

 القرار : املوافقة .

بتغيير شعار الوحدة  مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمربشأن الاقتراح املقدم من السيد أ.د/  2/3

 بما يتماش ي مع هوية وشعار الكلية والجامعة . 

 القرار : املوافقة .

 عامة: موضوعات ثالثا

 م . 2019/2020الجامعي بشأن اعتماد الخطة البحثية للكلية للعام  3/1

 القرار : املوافقة .

 بخصوص اعتماد اجندة اجتماعات املجالس الرسمية بالكلية . 3/2

 القرار : املوافقة .

بشأن  ات الجماعية ورياضات المضربقسم نظريات وتطبيقات الرياضالطلب املقدم من  3/3

)كرة  لأللعابن منتصف الصالة يسمح بإقامة ملعب متعدد كملعب متعدد ألاغراض للقسم حيث ااستخدام الصالة املغطاه 

 . الكرة الطائرة ( حيث أن كرة اليد ال يوجد في الكلية سوي ملعب واحد فقط-كرة السلة  -اليد 

 . يرجأ للمزيد من الدراسة القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  : رابعا  

4/1 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقا
ً
مصطفي سامي ت املنازالت والرياضات املائية بشأن منح السيد أ.د/ بناءا

استاذ الرياضات املائية بالقسم احازة خاصة بدون مرتب لالعارة في جامعة امللك فيصل كلية التربية  مصطفي عميرة

 م . 20/1/2021وحتي  21/1/2020من تاريخ  للعام السادسلكة العربية السعودية باملم

 افقة .القرار : املو 

4/2 
 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بشأن تجديد الاعارة الخاصة للسيد 

ً
بناءا

 ي .للعام الرابع علي التوال طارق محمد علي النصيريأ.د/ 

 القرار : املوافقة .

4/3 
ندا محفوظ عبد الطلب املقدم من  أ.م.د/عة الاسكندرية جام –بشأن الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية للبنات 

ألاستاذ املساعد بقسـم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية التربية الرياضية  العظيم كابوه
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 . كندريةباإلسالسادات بشان انتداب سيادتها للتدريس مادة كرة السلة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة مدينة 

 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادتها الدراس ي . القرار:

4/4 

مدينة  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية التربية الرياضية جامعةبشأن موافقة مجلس قسم 

تعيين سيادته  مقسـالاملدرس املساعد ب  محمد الدمرداش محمد كانونم.م/الطلب املقدم من علي السادات 

 بوظيفة مدرس بذات القسم والكلية والجامعة .

 املوافقة . القرار:

4/5 

لألستاذة /  الساعة التدريسية ما جاء بمحضر مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تحديد أجر 

املوسيقية ملادتي التمرينات والتعبير الحركي للفرق الدراسية ألاربعة ،  حيث انها تقوم باملصاحبةاستاذ الايقاع املوسيقي  نشأت سالمة

 وقيام سيادتها بتدريس مادة الايقاع ، حيث انها تربية موسيقية وليست تربية رياضية .

 ( جنيه  25( جنيهات وأجر الجلسة )  7 اعة النظري )يحدد أجر الس القرار:

4/6 

بيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تحديد أجر الجلسة للسيد الدكتور / ما جاء بمحضر مجلس قسم نظريات وتط

م ندب سيادته كخبير جامعة حلوان حيث أنه ت -املدرس بقسم الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية محمد علي البنا 

و )اختياري ثاني  ( ملادة التمرينات والعروض الرياضية بنين ، ياري أول ( لتقييم الامتحان العملي كممتحن خارجي للفرقة الثالثة ) اخت

 ادرة في مجال تمرينات اللياقة البدنية في الصاالت الرياضية )الجيم(.نوذلك لخبرة سيادته العملية وال

 ل يحدد ط القرار:
ً
 جر الجلسة لعضو هيئة التدريس .بقا

4/7 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات ا
ً
مي عاصم محمد بخصوص انتداب الدكتورة/ ملنازالت والرياضات املائية بناءا

للفرقة الثانية  ألاستاذ املساعد بقسم املنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لتدريس مقرر الجودو  حمودة

 للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 
ً
 م.2020م/2019بنات بواقع يوم واحد اسبوعيا

 املوافقة . القرار:

4/8 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية 
ً
سارة محمد ألاستاذة الدكتورة/ انتداب بخصوص بناءا

ية رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية كلية التربية الرياض عد وقائم بعملألاستاذ املسانبوي االشرم 

جامعة بني سويف انتداب كلي وذلك لتدريس مقرر الجودو بنات للفرقة الثانية والثالثة اختياري أول وثاني واملدعوم بموافقة شعبة 

 الجودو بالكلية.

 املوافقة . القرار:

 لتعليم والطالب ن اشئو: خامساً 

5/1 

ولى بخصوص قبول العذر عن دخول بالفرقة الا  عبد الهادى محمود عبد الهادى/  الطلب املقدم من الطالب

 بسبب وجود عطل بالطريق مما ادى الى وصوله متأخر  5/1/2020امتحان ماده علم الحركه و ذلك يوم الاحد املوافق 
ً
بعد نصف  ا

 . الوقت

 فقة .القرار : عدم الموا

5/2 
ل العـذر عـن العـام بالفرقـة الاولـى بخصـوص قبـو  نور الهـدى عثمـان علـح محمـدالطلب املقدم مـن الطالبـه / 

 و ذلك بسبب ظروف اجتماعيه تمنعها من الحضور و الانتظام بالدراسه 2019/2020الجامعى 

 القرار : املوافقة .

بالفرقة الاولى بخصوص قبول العذرعن العام  يم رمضانمح خالد ابراهالطلب املقدم من ولى امر الطالبه /  5/3

 ماعيه تمنعها من الحضور و الانتظام بالدراسهو ذلك بسبب ظروف اجت 2019/2020الجامعى 

 القرار : املوافقة .

5/4 
بالفرقـة الرابعـه بخصـوص قبـول العـذر عـن العـام الجـامعى  احمد عيسـح عطيـع عيسـحالطلب املقدم من الطالب / 

 الدراسهو ذلك بسبب ظروف اجتماعيه تمنعه من الحضور و الانتظام ب 2019/2020

 القرار : املوافقة .
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بالفرقـة الثالثـه بخصـوص قبـول العـذر  اسماعيل السيد اسماعيل العريـ الطلب املقدم من ولى امر الطالـب /  5/5

 . الانتظام بالدراسهو ذلك بسبب ظروف اجتماعيه تمنعه من الحضور و  2019/2020عن العام الجامعى 

 القرار : املوافقة .

بالفرقة الثانيه فرصه اخيره من الخارج   عبد الرحيم شكراحمد محمد فتحح  الطلب املقدم من الطالب / 5/6

 . و ذلك بسبب ظروف مرضيه  و مرفق طيه صوره من التقارير الطبيه 2019/2020بخصوص قبول العذر عن العام الجامعى 

 وافقة .القرار : امل

بخصوص قبول العذرعن العام   بالفرقة الاولى باقى لالعاده  محمد عزت شبل الوكيل/  الطلب املقدم من الطالب 5/7

و ذلك بسبب ظروف مرض والده ووالدته حيث انه املرافق لهما و مرفق طيه صوره من التقارير الطبيه  2019/2020الجامعى 

 . الخاصه بهما

 القرار : املوافقة .

رعن العام الجامعى بالفرقة الثانيه  بخصوص قبول العذ  مصطفح عبد الجواد عفيفحالطلب املقدم من الطالب /  5/8

و ذلك بسبب ظروف مرضيه حيث انه يعانى من قطع بشرايين اليد اليمنى و اليسرى و قطع بأوتار الاعصاب و لن  2019/2020

 مرفق طيه التقرير الطبى يتمكن من اداء الامتحانات العملية و النظريه و 

 القرار : املوافقة .

بالفرقـة الثالثـه الئحـه قديمـه  بخصـوص قبـول العـذرعن   ابراهيم رقعـعمحمود محمد الطلـب املقـدم مـن الطالـب /  5/9

مــن  هو ذلــك بسـبب ظــروف مرضــيه منعتــ 2019/2020للعــام الجــامعى   4/1/2020مـاده اصــابات املالعــب وذلــك يــوم السـبت املوافــق 

 ور .الحض

 القرار : املوافقة .

( و الـذى يـن  3بنـد ) 9مقتـرح بتعـديل املـادة  صبخصـو  لجنة شئون التعليم والطالب بالكليـةبشأن موافقة  5/10

علــى ) تقبــل الكليــة الطــالب املحــولين مــن الكليــات املنــاظرة بشــرج ان يكــون مجمــوع درجــاتهم فــى الثانويــه العامــه ســنه الحصــول عليهــا  

 الطالب املحولين من الكليات الغير  لتحاق بالكلية فى نفس عام التقدم لاللتحاق بالكلية ..............(  لتصبح ) تقبل الكليةيؤهلهم لال

نـــاظرة بشـــرج ان يكـــون مجمـــوع درجـــاتهم فـــى الثانويـــه العامـــه  ســـنه الحصـــول عليهـــا يـــؤهلهم لاللتحـــاق بالكليـــة فـــى نفـــس عـــام التقـــدم م

 ............(لاللتحاق بالكلية ......

 القرار : املوافقة .

( . مقـرر  16مقتـرح بتعـديل املـادة بخصـوص  لجنة شئون التعليم والطـالب بالكليـةبشـأن موافقـة  5/11
ً
بنـد )ثانيـا

رر التربيـــه العمليـــة الداخليـــة و التـــدريب امليـــدانى الخـــارجى ) التربيـــة العمليـــة ( يـــتم إضـــافة مقـــرر  ختيـــارى ألاول للعنـــوان ليصـــبح )مقـــ

ى ألاول ويضـاف مقـرر إختيـارى أول فـى بنـد رقـم التربية العملية الداخلية والتدريب امليدانى الخـارجى )التربيـة العمليـة( ومقـرر  ختيـار 

 واحد لتصبح تقديرات إختيارى أول نفس تقديرات التدريب امليدانى

 القرار : املوافقة .

)ثالثـا متطلبـات  15بخصـوص مقتـرح بتعـديل املـادة  كليـةلجنة شئون التعلـيم والطـالب بالبشـأن موافقـة  5/12

و  %20ملـــواد العربـــى و نجليـــاى لتصـــبح اعمـــال الســـنه  %60وتحريـــرى   %20تبـــار شـــف ى ، وإخ %20ل الســـنة االجامعـــة( فقـــرة أ أعمـــ

 %80التحريرى 

 القرار : املوافقة .

أحكـام إنتقاليـة  20بخصـوص  بتعـديل املـادة  يـةلجنة شئون التعليم والطالب بالكل املقترح املقدم من بشأن  5/13

( حيــث 2( بمـا يتوافـق مـع بنـد)4يـتم تعــديل بنـد )علي ان العربيـة و اللغـة  نجليايـة ( بإضـافة مـادتى حاسـب  لـى وتربيــة ة اللغـة2بنـد )

 يتم حذف مادتى الحاسب الالى و التربيه من مواد متطلبات الجامعه حيث انها مواد اساسيه بالكلية

 ار : املوافقة .قر ال

قـديرات التربيـة العمليـة الداخليـه بشـأن تصـويب ت والطـالب بالكليـة لجنة شئون التعليمالطلب املقدم مـن  5/14

حيث انه تم اعتماد النتيجه على اساس تقديرات مختلفه عما ورد بالالئحه  2018/2019للفرقة الثانية بنين ة بنات للعام الجامعى 
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. 

 . القرار : املوافقة

الحركـى و الايقـاع الحركـى  بشـأن ادراج مقـررى التعبيـر  لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية  املقـدم مـن املقترح 5/15

تعـــديل مســـمى القســـم  علـــي ان يـــتمبالفرقــة الثانيـــه بنـــات تحـــت مســـمى التمرينــات و الجمبـــاز و العـــروض الرياضـــية بالالئحـــه الجديــده  

 تطبيقــات الجمبــاز و التمرينــات و التعبيــر الحركــى و العــروض الرياضــية و رمــز ســم القســم نظريــات و ســام الكليــة ليصــبح اق( ا 5بمــاده )

اســــفله مقـــــرر التعبيـــــر الحركــــى و الايقـــــاع الحركــــى بـــــدال مــــن الجمبـــــاز و التمرينـــــات و  جالقســــم ) ج . ت . ت . ع( او تعـــــديل املســــمى املـــــدر 

 . العروض الرياضية داخل الالئحه

 .القرار : املوافقة 

مـن السـيد / احمـد عبـد املطلـب 11/1/2020الطلـب املقـدم بتـاريخ بناءا علـي موافقـة لجنـة شـئون التعلـيم والطـالب بالكليـة علـي  5/16

بخصوص قبول العذر عـن امتحانـات الفصـل الدراسـ ى  ادهم احمد عبد المطلب شاهينشاهين ولى امر الطالب / 

ج . الســادات و  2020لســنه  120جـاز نجلــه بالقسـم علــى ذمـه القضــيه رقـم و ذلـك بســبب احت 2019/2020الاول للعـام الجــامعى 

 و ما زال محبوس على ذمة القضية . 4/1/2020قد بدأ الحبس بتاريخ 

 القرار : املوافقة .

و  2019/2020و املقيـد بالفرقـة الثانيـه للعـام الجـامعى  سالم عبد اللطي  محمدى احمـدالطلـب املقـدم مـن الطالـب /  5/17

ريق ممـا ادى الـى وصـوله بعـد ان هـاء و ذلك بسبب وجود عطل بـالط 11/1/2020ك لقبول العذر عن ماده العاب القوى الفترة الاولى يوم ذل

  الوقت

 عدم الموافقة .: القرار 

 سادسًا: العالقات الثقافية  

6/1 

 علي موافقة مجلس موافقة مجلس 
ً
عزه د/ 0املقدم من أ الطلبعلى  قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوىبناءا

دينة السادات لتنفيذ البرنامج التعاوني في مجال الثقافة بشأن مذكرة التفاهم بين الجامعة الايطالية وجامعة م محمد العمري

 والتعليم بين الجمهورية الايطاليه جامعة روما وجمهورية مصر العربية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .

 وافقة مع اتباع الاجراءات القانونية .: امل القرار 

6/2 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطب
ً
بشأن  د/ ايمان السيسي0أ يقات العاب القوى على الطلب املقدم منبناءا

)الرياضة قوه  المؤتمر العلمي الدولي كلية التربية الرياضية جامعة اسيوط الاشتراك في

ببحث بعنوان "اثر تطبيق الانفودرافيك كاستراتيجية  2020مارس  14 – 11غردقة في الفتره من وطن ورسالة سالم ( في مدينة ال

  0عليمية على مستوى الاداء في سباق الوثب الطويل لدى طالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ت

 القرار : املوافقة مع اتباع الاجراءات القانونية .

6/3 

ات العليا والبحوث امة للعالقات الثقافية ادارة الاتفاقيات واملؤتمرات بشأن إحاطة مجلس الدراسمن الادارة العالخطاب الوراد 

علما ببروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية  15/12/2019( بتاريخ  4والعالقات الثقافية بجلسة رقم ) 

 -ة تتكوم من :وحكومة ليتوانيا وقرر تشكيل لجن

 الوظيفة الاسم الدرجة العلمية م

 ة التربية الرياضية عميد كلي أحمد ابراهيم عزب  استاذ دكتور  1

 عميد كلية السياحة والفنادق  نهاد محمد كمال استاذ دكتور  2

 وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية محمود سعد أبو سكين استاذ دكتور  3

 وكيل كلية الطب البيطري  د أحمد محمد محم استاذ دكتور  4

 ت الثقافية ) ادارة الاتفاقيات والتبادل الثقافي (وذلك لدراسة املوضوع والرد على الادارة املركزية للعالقا

مروي عبد ود/  احمد عبد الوهاب خفاجحد / كما جاء قرار لجنة العالقات الثقافية بالكلية تكليف كال من أ.م .

                                                        عداد مذكرة تفاهم بشان بروتوكول التعاون تفاقية وابدراسة الا القادر صقر

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 سابعًا : الدراسات العليا والبحوث 
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7/1 

املقيد بدورة أكتوبر    محمد عبده  علي ابراهيم رسالن /منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث

سجل بتاريخ  م بقسم2016
ُ
تقويم  مواصفات جهاز :) ث بعنوان، ببح19/9/2017أصول التربية الرياضية  وامل

عارضة التوازن في ضوء بعض االختبارات البدنية والمهارية والخصائص  

 .( البيوميكانيكية وأثره علي درجة النهايات الحركية

 وع ملجلس الجامعة .املوض مع رفعالقرار:  املوافقة 

7/2 

املقيد  د الرحمن بسيوني عبد الرازق غانمعب/  منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث

سجل بتاريخ 2016بدورة أكتوبر 
ُ
تأثير استخدام  م ببحث بعنوان:)17/10/2017م بقسم علوم الصحة الرياضية   وامل

 التواء اصابة تأهيل علي المقاومة ريباتدت مع( الهيبريميا –)االسكيميا 

 (   +CD  34الخاليا الجذعية  ) (b-fGf) االساسي الليفي النمو عامل بداللة الكاحل

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/3 

قيد بتاريخ الم رخحعبد هللا محمود جاسم عبد هللا محمد جا/  منح درجة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث

تأثير برنامج ) رياضية  بعنوان واملسجل بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة ال 30/3/2017

 . (ترويحح علح بعض المهارات فح كرة اليد للناشئين 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/4 

 محمد عبد المجيد عبد هللا خل  إسماعيل البناى /ية للباحث منح درجة املاجستير فى التربية الرياض

تأثير )  ل بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بعنوانواملسج 30/3/2017املقيد بتاريخ 

برنامج للتدريبات المهارية المركبة علح بعض المتغيرات البدنية 

 (  ات فح كرة القدموالفسيولوجية ومستوى أداء بعض المهار

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/5 

املقيد   مصطفي جالل عبد العظيم غانمرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية  للباحث/ تسجيل موضوع 

ات املنازالت والرياضات املائية  واملسجل بقسم نظريات وتطبيق 2018بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية دور الخريف 

جومية المتباينة تأثير برنامج تدريبي مقترح للمسافات الهوالسجل بعنوان " 

 ". وفاعليتها علي نتائج مباريات الناشئين في رياضة الكاراتيع

 لجنة الاشراف :

 ائية وعميد كلية التربية   وتطبيقات املنازالت والرياضات امل أستاذ تدريب املبارزة بقسم نظريات                   د / أحمد إبراهيم أحمد عزب  0أ

 الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                                                                             

 م املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  ب الرياض ي بقسأستاذ التدري              د / أحمد أمين أحمد الشافعي0ـ أ2

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                                                                    

 ضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الريا                      د / عمرو محمد سعد جعفر 0ـ أ3

 جامعة مدينة السادات                                                                                                                         

 وضوع ملجلس الجامعة .ع املمع رفالقرار:  املوافقة 

7/6 

املقيد بدرجة دكتوراه الفلسفة   حسن عزت حسن السبكي / تسجيل موضوع رسالة دكتوراه فى التربية الرياضية  للباحث

"  واملسجل بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  واملسجل بعنوان 2018فى التربية الرياضية دور الخريف 

بات التحمل علي مؤشرات منحني التعب لدي العبي رياضة خدام تدريتأثير است

 ". المصارعة

 لجنة الاشراف :

  أستاذ املصارعة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية              د/ أحمد عبد الحميد عمارة 0ـ أ1

 ينة السادات.جامعة  مد                                                                                                                   

  أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية   د / عبد الحليم يوسف عبد العليم 0ـ أ2

 ة السادات.جامعة مدين                                                                                                                    

 ـ د /  ربيع السيد سراج   مدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.3
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 جلس الجامعة .مع رفع املوضوع ملالقرار:  املوافقة 

7/7 

املقيدة بدرجة  راهيم عمر إبراهيمهدير إبتسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية  للباحثة / 

املعيدة واملسجلة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية   2018املاجستير فى التربية الرياضية دور الخريف 

ج مارزانو علي مستوي األداء المهارى لالعبي دام نموذأثر استخواملسجل بعنوان " 

 " المبارزة

 لجنة الاشراف :

 أستاذ تدريب املبارزة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية                عباس صفوت  د/  محمد0أ

 جامعة مدينة السادات.                                                                                                             

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية                       د/ مني محمد كمال 0ـ أ2

 جامعة مدينة السادات                                                                                                           

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/8 

املقيدة بدرجة  هند سعيد عبد القوي الباجوريتسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية  للباحثة / 

ئية  واملسجل واملسجلة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املا 2018الرياضية دور الخريف  املاجستير فى التربية

تأثير تدريبات االتزان علي تحسين مهارة الطعن لدي ناشئي رياضة بعنوان " 

 ".المبارزة 

 لجنة الاشراف :

 يات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية أستاذ تدريب املبارزة بقسم نظر                د / محمد عباس صفوت0ـ أ1

 جامعة   مدينة السادات.                                                                                                        

 قات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضيةأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبي     ـ د /  رشا فرج مسعود العربي 2 

 املوضوع ملجلس الجامعة . مع رفعالقرار:  املوافقة 

7/9 

املقيد بدرجة   محمود أحمد عبد الرازق غانمتسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية  املعيد / 

 املسجل بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  و  2018املاجستير فى التربية الرياضية دور الخريف 

القدرات التوافقية علي مستوي أداء الجملة الحركية  تأثير تدريباتبعنوان " 

 ". لبراعم رياضة الكاراتيع  Heian Godanهيان جودان

 لجنة الاشراف :

املبارزة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات  أستاذ تدريب           ـ الاستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب1

 املائية 

وعميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة                                                                                                        

 السادات.

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية                    ـ الاستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفر 2

  بكلية 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                                                                                

 ع املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفالقرار:  املوافقة 

7/10 

ناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلس
ُ
 هناء حسني محمد شلتوتفة في التربية الرياضية للباحثه/ تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ 2016املقيد بدورة أكتوبر  
ُ
دراسة ، ببحث بعنوان : ) 19/12/2017م بقسم أصول التربية الرياضية  وامل

 (تجاري بمحافظة المنوفيةتحليلية للترويح ال

ناقشة والحكم مكونة 
ُ
 من السادة ألاساتذة: وتقترح لجنة  شراف أن تكون لجنة امل

 (د/ حمدي محمد عباس السيس ي استاذ الترويح املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات ) مناقشا 0ا

                                                                                 استاذ الترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان               ا.د/ بالل عبد العزيز بدوي 
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 )مناقشا (

 ( ) مشرفا          ه مدينة السادات أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب أستاذ الادارة املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامع 

 )مشرفا  (                              التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة الساداتا.د/ فتحي توفيق فتحي استاذ مساعد  بقسم أصول 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/11 

ناقشة و 
ُ
 كريم إبراهيم محمودغريبالحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل لجنة امل

بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية واملدرس املساعد بقسم علوم الصحة الرياضية  2016املقيد بدورة أكتوبر 

 واملسجل 

ت القلب تأثير برنامج تدريبح  متنوع الشدة علح تغيير ايقاعابعنوان :  

   وهرمون النمو لدى ناشئ السباحة 3والجاالكتين 
 لحكم على النحو التالى : يتم تشكيل لجنة املناقشة وا

 كلية التربية الرياضية بجامعة  سكندرية      مناقشا –د / مجدى محمد إبراهيم أبوزيد    أستاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات املائية أ.

                   الكلية                           ه عاصم                 أستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بأ.د / حمدى عبد 

 مشرفا

 مناقشا                أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم    أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  بالكلية                    

   مشرفا                    نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  بالكلية           أ.د / أحمد محمود عبد الحكيم          أستاذ السباحة بقسم  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/12 

ناقشة والحكم ل
ُ
    أحمد عنيزان  غدير عودةرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل لجنة امل

القيادة االدارية ودورها في ، م بعنوان)15/8/2017سجل بقسم أصول التربيه الرياضية   بتاريخ وامل

 ( تنمية الموارد البشرية بالهيئات الرياضية بدولة الكويت

ناقشة والحكم مكونة
ُ
 من السادة ألاساتذة:  وتتكون لجنة امل

 التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات          ) مناقشا (.د/ لبيب عبد العزيز لبيب أستاذ الادارة املتفرغ بقسم أصول أ

 امعه مدينة السادات         )مشرفا  (ا.د/ وائل السيد قنديل  استاذ القياس والتقويم   بقسم أصول التربية الرياضية كلية التربية الرياضية ج

 (د/ عز الدين حسيني جاد        أستاذ  دار 0أ
ً
 ة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة العريش  ) مشرفا

 (0م0أ
ً
 د/ هاني محمد  زكريا  أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية والتربوية جامعة بنها ) مناقشا

 ملوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع االقرار:  املوافقة 

7/13 

 2017املقيدة بدور الخريف  فاطمة هادى عيد العازمح/  تشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املاجستير للباحثة

دراسة تقويمية للخدمات الصحية المرتبطة واملسجلة بقسم علوم الصحة الرياضية بعنوان "  

علي ان يتم "ر السن بدولة الكويتبممارسة النشاط الرياضح بالمراكز الصحية لكبا

 من : 
ً
 التشكيل من كال

 مشرفا                               بالكلية               أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية     لعليم  .د / عبد الحليم يوسف عبد اأ

 ناقشا                   الرياضة املتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية                              م أستاذ بيولوجيا          أ.د / حمدى عبده عاصم        

                    مناقشاأ.د / عبد الرحمن عبد الباسط   مدنى   أستاذ الصحة الرياضية وعميد  كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان                          

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/14 

 2017املعيدة واملقيدة بدور الخريف  ليليان أشرف ابراهيمكم لرسالة املاجستير للباحثة / تشكيل لجنة املناقشة والح

بعض  تأثير التعلم المدمج عليواملسجلة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية "  

نواتج التعلم لمهارة الشقلبة االمامية علي جهاز طاولة القفز لطالبات كلية 

 " بية الرياضية جامعع مدينة الساداتالتر

 يتم تشكيل لجنة املناقشة والحكم على النحو التالى : 

  –التمرينات والجمباز والتعبير الحركي استاذ الجمباز املتفرغ  بقسم                                  د/ ناهد خيري عبد هللا فياض 0ا

 جامعة الزقازيق ) مناقشا ( –كلية التربية الرياضية للبنات                                                                                               

 ذ الجمباز  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية استا                                    ا.د/ مشيرة ابراهيم العجمي  
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 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات  ) مشرفا (                                                                                              

  رياضية استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ال                            ا.م.د/ وسام عادل السيد أمين   

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات ) مشرفا (                                                                                            

  رينات والعروض الرياضية استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتم                         د الحليم ا.م .د/ ياسر علي قطب عب

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات ) مناقشا (                                                                                           

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .:  املوافقة القرار

7/15 

ناقشة والحكم لرس
ُ
املسجل بقسم و  حمود صالح الغريبالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل لجنة امل

بعض المتغيرات ، م بعنوان)12/9/2017املناهج والطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بتاريخ 

ية والمهارية لالعبي كرة الصاالت والمالعب المفتوحة في كرة القدم بدولة البدن

  ( الكويت
ناقشة والحكم مكونة من السادة ألاساتذةو 

ُ
 تتكون لجنة امل

 محمد طلعت ابو املعاطي   استاذ العاب املضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب   مشرفا  /ا.د

 لوم الحركة الرياضية   مناقشا ين الشافعي  استاذ التدريب الرياض ي  بقسم بقسم املناهج والطرق التدريس  والتدريب وعا.د/ احمد ام

  ا.د/ محمد محمد زكي محمود   استاذ التدريب الرياض ي املتفرغ بقسم املناهج والطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية   مناقشا

التربية الرياضية جامعة  نين  استاذ مساعد تدريب كرة القدم ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الالعاب الجماعية كليةا.م.د/ احمد ساهر حس

 املنوفية

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/16 

ية الرياضية بقسم املقيد بدرجة دكتوراه الفلسفة الترب ياسر محمد علح تركحالنظر فى الطلب املقدم من الباحث / 

 2018/2019للعام الجامعى  2018ل إمتحان دورة الخريف نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب عن  اعتذار دخو 

 . وذلك لسفرة للخارج

 القرار : املوافقة .

7/17 

 تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(:

نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية ـ كلية التربية  املدرس بقسم عمرو محمود وهدانالطلب املقدم من الدكتور/ 

 نة السادات بخصوص املوافقة علي تسجيل أبحاث سيادته وهي علي النحو التالي:الرياضية ـ جامعة مدي

1-Plyometric training according to kinematic characteristics for forward one and half tuck and its effect on the level of 

performance for the divers. 

ح للقوة الوظيفية على بعض املتغيرات البدنية ومستوي أداء الدورة ونصف الداخلية املكورة من ـ تأثير استخدام برنامج تدريبي مقتر 2

 متر لبراعم الغطس. 1ارتفاع 

 تين ونصف املعكوسة املكورة لدى ناشئي الغطس.ـ تأثير تدريبات الاسترخاء على التوتر العضلي ومستوى أداء الدور 3

 ية باستخدام ألاسلوب العرض ي للحفاظ على املستوى البدني لدى براعم الغطس.ـ استراتيجية تدريبية للفترة الانتقال4

 ـ السمات النفسية املمياة لدى سباحي املسافات القصيرة واملتوسطة والطويلة )دراسة مقارنة(.5

 ي لتقييم الطلبة في اختبارات السباحة العملية.ـ املعيار التناسب6

 القرار : املوافقة .

7/18 

ألاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات  مني محمد كمالقدم من ألاستاذة الدكتورة/ الطلب امل

 أبحاث سيادتها وهي علي النحو التالي: املائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات بخصوص املوافقة علي تسجيل

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1 SCAMPER Technique to promote creative 

thinking and learning the compound attack 

in fencing 

 

 فردي

 

يوليو 

2016 

Assiut Journal of Sports 

Science and Arts "AJSSA" 
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2 Design and construction of psychological 

pollution scale for students at faculties of 

physical education, Sadat City and Minya 

Universities 

 زوجي
يناير 

2018 

International Journal of 

Sports Science and Arts 

"IJSSA" 

3 Metacognitive thinking and its relation to 

the tactical performance of fencers زوجي 
يوليو 

2018 

Assiut Journal of Sports 

Science and Arts "AJSSA" 

4 The effect of visual and verbal feedback on 

the quality of fencing technique فردي 
أبريل 

2019 

International Journal of 

Sports Science and Arts  

"IJSSA" 
 
 ملوافقة .القرار : ا

7/19 

املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت ألاستاذ  رشا فرج مسعود العربيالطلب املقدم من ألاستاذة الدكتورة/ 

والرياضات املائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات بخصوص املوافقة علي تسجيل أبحاث سيادتها وهي علي النحو 

 التالي:

جلة العلمية لكلية التربية الرياضية ستخدام التعلم املعكوس علي تعلم بعض مهارات الهجوم املركب في رياضة املبارزة ", املـ " تأثير ا1

 جامعة بنها, )بحث فردي(.

ة ", املجلة ـ " برمجية تعليمية قائمة علي التعلم البصري وتأثيرها علي التحصيل املعرفي وتعلم بعض املهارات الاساسية في رياضة املبارز 2

 العلمية لكلية التربية الرياضية جامعة بنها, )بحث فردي(.

ستخدام نموذج التعلم البنائي سباعي املراحل علي نواتج التعلم في رياضة املبارزة ", مجلة علوم الرياضة بكلية التربية ـ " فاعلية ا3

 الرياضية, جامعة املنيا, )بحث فردي(.

ول بمجلة نظريات شبكي املتماذج علي بعض نواتج التعلم في رياضة املبارزة ", املؤتمر العلمي الدولي ألا ـ " تأثير استخدام التعلم ال4

 وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة, كلية التربية الرياضية, جامعة مدينة السادات, )بحث فردي(.

 القرار : املوافقة .

7/20 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات  لمجيد محمد سالممحمود عبد االطلب املقدم من الدكتور/ 

 لتربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات بخصوص املوافقة علي تسجيل بحث انتاج علمي وهو بعنوان:املائية ـ كلية ا

ة البدنية والرياضة, )بحث " البروفيل البدني والفسيولوجي لالعبي الخماس ي الحديث ", مجلة جامعة مدينة السادات للتربي

 مشترك(.

 القرار : املوافقة .

7/21 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  عال طع عبد هللا اسماعيلتور/ الطلب املقدم من الدك

العلمي الخاصة جامعة مدينة السادات بشأن املوافقة على تسجيل أبحاث  نتاج  –كلية التربية الرياضية  -والعروض الرياضية

 .أبحاث ( للترقي لدرجة أستاذ مساعد وهي كالتي: 7بسيادتها ، وعددها ) 

  

 م
 نوعه اسم البحث

تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 

The effect of integrating the cooperative 

learning strategy with the multimedia on 

the knowledge side and some skills of the 

floor exercise for student  of the Faculty    

 فردي

  يوليو 

2016 

 -and arts Assiut Journal  of Sport Science

Faculty of physical  Education at Assiut - 

Assiut University 

 ISSN  2314 - 7091 

http://jass.alexu.edu.eg/index.php/index
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of Physical Education 

2 

إستراتيجية تدريس قائمة على التعلم البصرى 

عض مهارات الجمباز وتأثيرها على مستوى أداء ب

 لدى طالبات كلية التربية الرياضية

 فردي

 يوليو  

2016 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية   

جامعة  –كلية التربية الرياضية  -والرياضة 

 مدينة السادات 

3 

استخدام ألانفوجرافك على تعليم بعض  تأثير 

 فردي مهارات مقرر الجمباز
 يناير

2017 

ة مدينة السادات للتربية البدنية   مجلة جامع

جامعة  –كلية التربية الرياضية  -والرياضة 

 مدينة السادات

4 
التغذية الراجعة املدعمة بفيديو الهاتف النقال 

وتأثيرها علي بعض نواتج التعلم للمهارات 

 ألارضية في الجمباز للطالبات
 زوجى

نوفمبر  

2017 

كلية – املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

جامعة  –التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

 ISSN  1110-8460حلوان 

5 
تأثير كتيب إلكترونى تفاعلي ملقرر الجمباز على 

التحصيل املعرفى واملهارى لطالبات كلية التربية 

 الرياضية
 يفرد

ديسمبر 

2018 

 –مجلة أسيوج لعلوم وفنون التربية الرياضية 

 جامعة أسيوج –كلية التربية الرياضية 

ISSN  2314 - 7091  

6 

 Whatsتأثير استخدام شبكة التواصل الاجتماعي 

App  علي مستوي التحصيل املعرفي وألاداء املهاري

لبعض مهارات الجمباز لطالبات كلية التربية 

 الرياضية

 يفرد
ديسمبر 

2018 

 –مجلة أسيوج لعلوم وفنون التربية الرياضية 

 جامعة أسيوج –كلية التربية الرياضية 

ISSN  2314 - 7091  

7 

 QR تأثير دليل إرشادى مدعم برمز  ستجابة السريع 

Code  على مستوي التحصيل املعرفى وأداء مهارة

 الشقلبة الامامية السريعة على طاولة القفز
 فردي

 ويولي

2019 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية   

جامعة  –ية كلية التربية الرياض -والرياضة 

 مدينة السادات
 

 القرار : املوافقة .

 ثامنًا : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

 م .2020م/ 2019ات للعام الجامعى جامعة مدينة الساد –كلية التربية الرياضية  –إعتماد خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة  8/1

 القرار : املوافقة .

8/2 
والء /  م فقد تم تكليف السيدة أ .م. د 2020م /  2019من والسالمة للكلية للعام الجامعى بشأن تقرير إجراءات ألا 

 مدير وحدة ألازمات والكوارث لإلن هاء من التقرير ومخاطبة وحدة ضمان الجودة . العبد

 .القرار : اح
ً
 يط املجلس علما

8/3 
ع الطالب أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية لدعم وتسويق بشأن ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمنسق للتواصل م

 الابتكارات والاختراعات الخاصة بخدمة املجتمع وتنمية البيئة .

الرسمى للكلية أمام أعضاء هيئة التدريس الراغبين للعمل كمنسقين  القرار : فتح باب الترشح ملدة ) أسبوع ( من تاريخ النشر على املوقع

 بتكارات والاختراعات لخدمة املجتمع وتنمية البيئة .ملركز دعم وتسويق الا 

بشأن  عالن عن مسابقة إلختيار أفضل تصميم لشعار مركز دعم وتسويق الابتكارات والاختراعات لخدمة املجتمع وتنمية البيئة  8/4
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 عة مدينة السادات .بجام

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

8/5 

دارة العامة للدراسات والبحوث والخاصة بإطالق املسابقة الثقافية لطالب الجامعات واملعاهد بشأن املكاتبة الواردة من   

 يئة فى املوضوعات التالية :والتى تتناول موضوعات خاصة بالبيئة فى إطار أهداف التنمية املستدامة وبالتعاون مع وزارة الب

 ظاهرة الاحتباس الحرارى وأثرها على الدول واملجتمعات . -

 الاتفاقيات البيئية الدولية . -

 التصحر وتدهور ألاراض ى . -

 التنوع البيولوجى فى مصر . -

 للتقدم ومعرفة الشروج زيارة املوقع الالكترونى  -

- https://www.mohe-casm.edu.eg/cdcc/competitions/login.jsp 

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

 وتوجية الكاميرات باملبنى   أ،ب  بالكلية  . بشأن زيادة أعداد الكاميرات وإعادة توزيع 8/6

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

8/7 
عن فتح باب التسجيل  بشأن تعميم إعالن املركز الجامعي للتطوير املنهي بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع الجامعة الامريكية

 نهائية وقبل النهائية بجميع كليات ومعاهد الجامعة .المتحان تحديد املستوى لدورة اللغة الانجلياية لطالب الفرقة ال

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

 تاسعا  : ما يستجد من أعمال 

 . بشأن اعتماد قائمة ألاسعار الخاصة بمركز الخدمة العامة بالكلية 9/1

 القرار : املوافقة .

دخول اعتذاره التربية الرياضية عن   بدرجة املاجستيرفيقيد امل  اسالم ياسر جمال/  النظر فى الطلب املقدم من الباحث 9/2

 لظروف خاصة .وذلك  2019/2020للعام الجامعى  2019إمتحان دورة الخريف 

 القرار : املوافقة .

املقيد لدرجة املاجستير في التربية  محمود عصام جمال الدين السخاويباحث/ النظر في الطلب املقدم من ال 9/3

 م  2019/2020للعام الجامعي  2019ن اعتذاره دخول الامتحان ) ترم أول ( دور الخريف الرياضية ع

 القرار : املوافقة .

 علي طلب  9/4
ً
ن انتداب بشأ مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبناءا

ازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املن حسن محمد حسن عليالسيد ا.م.د/ 

بنات ( اختياري اول وثان  –الرياضية جامعة العريش انتداب كلي لتدريس مقرر الكيك بوكسينج للفرقة الثالثة والرابعة ) بنين 

 م . 2019/2020لعام الجامعي للفصل الدراس ي الثاني ل

 القرار : املوافقة .

من تخص  " الجمباز " الي تخص  " تمرينات  لمياء محمد محمد يوس حثة / بخصوص تعديل دورة القيد للبا 9/5

 م . 2019والربيع  2018نتيجة دور الخريف وعروض رياضية " باالضافة الي تصويب 

 علي مصلحة الالقرار : املوافقة 
ً
 باحثة مع عرض املوضوع علي السيدة أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .حرصا
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، 2018املقيد بدورة الخريف " ماجستير "  عبد التواب احمد عبد التوابتصويب نتيجة الباحث / بخصوص  9/6

 من امل
ً
 ـ  الاعالن عنهاتم قررات التيعلي ان يكون كشف اعالن النتيجة به املقررات  التي قام باالمتحان فيها بدال

 القرار : املوافقة .
 

أميــــن             

 المـجلس

عميد                         

 الكلية

                

) أ.د/ عبد الحليم يوسف 

 عبد العليم (

) أ.د/ احمد             

 ابراهيم عزب (

 

 SQ0000000F101206:  رقم نموذج

17/9/2017( 2/0)االصدار  


