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 السيد الاستاذ ( برئاسة 4عقدت الجلسة رقم ) ونصف  الحادية عشر م  في تمام الساعة  12/12/2020املوافق  السبتيوم انه في 

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

 

 
 

 -عن الحضور: واعتذر

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2020/2021 العام الجامعي 4 رقم الجلسة

 بدء االجتماع 12/12/2020 التاريخ 
 ونصف الثانية عشر

 ظهرا
 الثالثة االجتماع نهاية

 on line –قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 1

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 2

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ امل صالح سرور 3

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد سعيد خضر 5

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 6

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري  /أ.د 7

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

 استاذ بقسم علوم الصحة الرياضية ا.د/ سعيد فاروق عبد القادر 9

 والرياضات املائية استاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت عبد الحليم محمد عبد الحليم ا.د/  10

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  ا.د/ ايمان ابراهيم السيس ي 11

 استاذ بقسم أصول التربية الرياضية نرمين محمد رفيقا.د/  12

استاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  مشيرة ابراهيم العجميا.د/  13

 الرياضية
 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية عبد الحليم محمدعبد هللا ا.د/ 14

 مدير وحدة القياس والتقويم ا.د/ وائل السيد قنديل  15

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ محمد جمال الدين حماده 16

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17

 استاذ متفرغ " خبير " عبد الواحد عاصما.د/ حمدي عبده  18

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ مني مصطفي محمد 19

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 20

 أقدم استاذ مساعد معتز عبده كانون ا.م.د/  21

 أقدم مدرس د/ هند سعيد على فريد 22

 وحدة ضمان الجودة  مدير  د/ محمد بكر سالم 23
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  :االفتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء املجلس ثم   احمد ابراهيم عزبافتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 

 انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.
 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

(  7علي ان يحدد أجر الساعة النظري ) فاطمة إبراهيم محمود خليل املوافقة علي انتداب ألاستاذة/  (  4/8ماعدا البند ) املصادقة : القرار

 ( جنية 25جنيهات وأجر الجلسة ) 

 م  .۲020املصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر ديسمبر **  1/2

 م .م .۲020املصادقة علي محضر اجتماع املجلس التنفيذي لوحدة ادارة الجودة والتطوير املستمر عن  شهر ديسمبر ** 

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع لجنة اخالقيات البحث العلمي عن شهر ديسمبر 

 م  .۲020حركة الرياضية عن شهر ديسمبر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم ال

 م  .۲020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم أصول التربية الرياضية عن شهر ديسمبر 

 م  .۲020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم علوم الصحة الرياضية عن شهر ديسمبر 

 م .۲020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات العاب القوي عن شهر ديسمبر 

 م  .۲020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عن شهر ديسمبر  

 م .۲020ة والعاب املضرب عن شهر ديسمبر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات ألالعاب الجماعي

 م .۲020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية عن شهر ديسمبر 

  القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة

 . الكلية مجلس عن املنبثقة اللجان بمحاضر  جاء ما على املصادقة 1/3

 الاطالع وتمت املصادقة .القرار: تم 

 االحاطه :ثانيًا: موضوعات 

 بخصوص املوضوعات الواردة من الجامعة. 2/1

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر : ثالثا

 لالئحة املركز بالجامعة. م2020بشأن إعداد استمارات صرف مكافآت وبدل حضور جلسات شهر ديسمبر   3/1
ً
 طبقا

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 بشان املوافقة علي ضمانات وضع الية ضمان تداول السلطة في املناصب القيادية الغير منظمة بالقوانين واللوائح . 3/2

 القرار : املوافقة .

 للكلية .بشان اعتماد معايير اختيار القيادات الاكاديمية وإلادارية  3/3

 القرار : املوافقة .

 بشان اعتماد الية اختيار القيادات الاكاديمية وإلادارية للكلية . 3/4

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمد عنبر بالل 

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ا.د/ محمد طلعت ابو املعاطي 1

 اصول التربية الرياضية بالكلية " خبير " استاذ الترويح بقسم ا.د/ حمدي محمد عباس السيس ي 2

 نائب رئيس مجلس ادارة ايفر جرو لألسمدة املتخصصة  " خبير " اللواء/ جمال محمد الخشن 3

 وكيل وزارة الشباب والرياضة ) رئيس الادارة املركزية للمدن الشبابية (" خبير " السيد / احمد السيد احمد عفيفي 4
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 القرار : املوافقة .

 بشان تقرير نتائج تقيم القيادات الاكاديمية بالكلية ورفع التقرير ملجلس الكلية . 3/5

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 م .1/12/2020بشان تقرير ورشة العمل الخاصة بتوصيف املقررات والبرامج والتي عقدت يوم الثالثاء املوافق  3/6

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/7 
والاعضاء ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب   بشان مقترح تنظيم ورشة عمل " دورة تدريبية " للسادة رؤساء الكنتروالت

شئون التعليم ، وذلك لضمان املوضوعية والشفافية في التعامل مع نتائج الطالب  إلدارةعلي التعامل واستخدام برنامج ابن الهيثم 

 ولسرعة استخراج النتائج وإعالنها للطالب الكترونيا .

 القرار : املوافقة .

3/8 

 من 
ً
 بشان تشكيل فريق املراجعة الداخلية لضمان الجودة باألقسام إلادارية من كال

 

 

 

 الصفة األسم:

 رئيس الفريق أ.د/مني محمد كمال

 عضوا م.م/محمود جابر زهو

 عضوا م.م/ محمود عبدهللا شاهين

 عضوا أ / عبدالعزيز محمود علي

 عضوا أ / سعيد ابواليزيد

 القرار : املوافقة .

 م .2020بشان اعتماد موعد زيارة املراجعة الداخلية لالقسام إلادارية وذلك في ألاسبوع الثالث لشهر ديسمبر 3/9

 القرار : املوافقة .

 بشان اعتماد تقرير فني عن ملف الايزو بالكلية . 3/10

 القرار : املوافقة .

 . م  2021يناير لشهر  الاول بشأن اعتماد موعد زيارة املراجعة الداخلية لألقسام العلمية وذلك في ألاسبوع  3/11

 القرار : املوافقة .

3/12 

  -بشان تشكيل فريق املراجعة الداخلية لضمان الجودة باألقسام العلمية كالتالي :

، أحد هؤالء الاعضاء يكون ممثال لوحدة ضمان الجودة ) مدير أو نائب أو تشكل اللجنة من ثالثة من  اعضاء هيئة التدريس بالتناوب 

 مسئول لجنة املراجعة الداخلية واعداد التقارير بالوحدة (

باإلضافة الي اثنين من اعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة املعنيين" بممارسات ضمان الجودة والتطوير املستمر" ) ويختلف التشكيل 

 ، ويترأس اللجنة أقدم ألاساتذة .من قسم آلخر( 

 القرار : املوافقة .

 رابعًا : موضوعات عامة 

4/1 
لنيل جائزة النيل في  الاستاذ املتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان  للتقدم مسعد سيد عويس /السيد ا.د  ترشيحبشأن 

 العلوم االجتماعية .

 القرار : املوافقة .
   أعضاء هيئة التدريسشئون : خامساً 

5/1 
تامر من الدكتور/ قدم املطلب علي ال المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمجلس قسم  موافقةبشأن 

بسيادته من أجازه مرافقه للزوجة إلى إعارة  تغيير صفه األجازة الخاصةاملدرس بالقسم للموافقة على  محمد جمال الدين
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 م. 1/10/2021م وحتى 1/10/2020لدولة أملانيا ملدة عام أول اعتبارا من 

 املوافقة ، ومرفق طيه العقد . القرار:

5/2 
للتدريس مقرر املعسكرات  رقية محمد مهدي خضرعلي انتداب الدكتورة/  اصول التربية الرياضيةمجلس قسم  موافقةبشأن 

م بكلية التربية  2020/2021وانشطة الخالء للفرقة الاولي يومي السبت وألاحد للفصل الدراس ي الاول للعام الجامعي 

 جامعة حلوان . –الرياضية بالجزيرة 

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

5/3 
أستاذ  عاطف سيد أحمد عبدالفتاحالاستاذ الدكتور /  انتدابعلي  وتطبيقات العاب القوينظريات مجلس قسم موافقة بشأن 

( ساعات معتمدة من مقرارات مرحلة 8بواقع ) للتدريسألعاب القوي بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 . جامعة اسوان –ة التربية الرياضية بكلي2021م/2020دكتوراه ( للعام الجامعي  -ماجستير –الدراسات العليا ) دبلوم 

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

5/4 

أستاذ ألعاب  عزة محمد العمريالاستاذ الدكتور/  انتدابعلي  نظريات وتطبيقات العاب القويمجلس قسم موافقة بشأن 

 
ً
بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات  للتدريسالقوي بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بواقع يوم واحد أسبوعيا

، حيث تم إفتتاح شعبة للبنات بالكلية للسنة الاولي وذلك للعام الجامعي  بكلية التربية الرياضية جامعة بنهاامليدان واملضمار 

 م.2021م/2020

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

5/5 
املدرس بكلية التربية  محمد عبدالمجيد أبودنياالدكتور/  انتدابعلي  نظريات وتطبيقات العاب القويمجلس قسم موافقة بشأن 

 للتدريس بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات امليدان واملضمار للفرقة 
ً
الرياضية جامعة مدينة السادات بواقع يومان أسبوعيا

 م2021م/2020للعام الجامعي  بكلية التربية الرياضية جامعة بنهاالثانية 

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

5/6 
أحمد أنور السيد أ.د /  انتدابعلي  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمجلس قسم  موافقةبشأن 

أستاذ ألعاب املضرب ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب جامعة بنها لتدريس  السيد

 اختياري أول الفرقة الرابعة والثالثة لكرة السرعة بنين وبنات للفصل الدراس ي ألاول والثاني .

 املوافقة . القرار:

5/7 
محمرد منيرر السميد أ.م.د /  انتردابعلمي  الجماعية ورياضات المضررب نظريات وتطبيقات الرياضاتمجلس قسمم  موافقةبشأن 

أسمممتاذ مسممماعد الكمممرة الطمممائرة بقسمممم نظريمممات وتطبيقمممات الرياضمممات الجماعيمممة ورياضمممات املضمممرب جامعمممة بنهممما لتمممدريس  عطيررره

 اختياري أول وثاني الفرقة الرابعة للكرة الطائرة بنين وبنات للفصل الدراس ي ألاول والثاني .

 املوافقة.  القرار:

علمي تجديمد الاجمازة الخاصمة بالسميد  نظريرات وتطبيقرات الرياضرات الجماعيرة ورياضرات المضرربمجلمس قسمم  موافقرةبشأن  5/8

 .للعام الخامس  ملدة عام بدون مرتب لإلعارة باململكة العربية السعوديةا.د/ طارق محمد النصيري 

 املوافقة. القرار:

5/9 
خالد رمضان علي ترقية السيد ا.م.د/  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمجلس قسم  موافقةبشأن 

بالقسم ، علما بانه ملتزما في عمله وسلوكه وحسن أداء واجباته الوظيفية  استاذ الكرة الطائرةبوظيفة  وتعيينه محمد شاهين

 منذ تعيينه بالكلية 

 املوافقة. القرار:

مصطفي املنازالت والرياضيات املائية علي الطلب املقدم من ألاستاذ الدكتور/  نظريات وتطبيقاتمجلس قسم  موافقةبشأن  5/10
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لإلعارة في جامعة  إجازة خاصة بدون مرتبأستاذ الرياضات املائية بالقسم للموافقة علي منح سيادته  سامي مصطفي عميرة

 من امللك فيصل كلية )التربية( باململكة الع
ً
م, 20/1/2022م حتي 21/1/2021ربية السعودية وذلك للعام السابع اعتبارا

 ومرفق طية صورة من تجديد العقد مع جامعة امللك فيصل.

 املوافقة. القرار:

 شئون التعليم والطالب ةسادسًا: لجن

6/1 
رئيس الجامعة لبعض الطالب للنتائج النهائية ملرحلة  /املشكلة بقرار ا.د تاملقدم من لجنة الالتماسا التقرير بشأن

 م  2019/2020البكالوريوس للعام الجامعي 

 .هذا ألامر إلتمامعلي ما جاء بالتقرير مع اتباع كافة الاجراءات  القرار : املوافقة

 2020/2021 الجامعيالاول للعام  الدراس يالدراسية للفصل  الخطةاعتماد  بشأن  6/2

 املوافقة. القرار:

6/3 

و التخلفات و النظرية للفرق الدراسية للفصل الدراس ى الاول للعام  الشفويةتحديد مواعيد الامتحانات العملية و بشأن 

 علي ان تكون : 2020/2021الجامعى 

 9/1/2021من  االمتحانات النظرية بدايةو  2/1/2021و التخلفات من  12/12/2020المتحانات العملية و الشفهية  من ا

. 

 املوافقة ، مع مراعة الطالب الوافدين والحاالت الخاصة باألعذار الصحية . . القرار:

6/4 

 الجامعةبشأن املذكرة الوارده من أ,د/ نائب رئيس  بالجامعة لشئون التعليم و الطالب العامةاالدارة الخطاب الوارد من بشأن 

 لقرار مجلس  الجامعةأ.د/ نائب رئيس لشئون خدمه املجتمع و تنمية البيئة الى 
ً
لشئون التعليم و الطالب و ذلك تطبيقا

( افراد من افراد 5اميه عدد ) بمحو الجامعةالزام كل طالب من كليات و الذى قرر  16/11/2019( بتاريخ 3رقم ) الجامعة

 . المجتمع

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

6/5 
ملقررات الفصل  بخصوص اعداد الجلسات العملية و الشفهية ولجان التصحيحما جاء بمحاضر الاقسام العلمية بشأن 

 . 2020/2021الاول للعام الجامعى  الدراس ي

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

6/6 

 املقدمه من الطالب الاتى اسماؤهم بعد : التقارير الطبيةبشأن 

بالفرقه الثانية اجريت له جراحه تعديل بالفك السفلى للجهه اليسرى و تثبيته بمسامير  عبد المحسن غالب احمد الحسينىالطالب /  -1

 م .21/11/2020و يوص ى بالراحه ملدة ثالثه اسابيع من 

و تهذيب بالفرقه الرابعه اجريت له عملية اعاده بناء الرباط الصليبى الامامى  عبد العزيز اشرف صابر عبد العزيزالطالب / -2

 م .16/11/2020الغضروف و يوص ى بالراحه التامه ملده شهر من 

بالفرقه الاولى والذى يعانى من تهتك و قطع بالغضروف الهاللى الداخلى مع وجود تجمع  محمود عبد القوى محمد خضيرالطالب /  -3

 18/11/2020دموى و تم عمل اصالح للغضروف عن طريق املنظار و يوص ى بالرحة ملده شهر من 

بالفرقة الاولى حيث ان الطالب يعانى من حساسية شديده بالعين و ينصح باالبتعاد عن الضوء و  شريف وائل فايق مشحالالطالب /  -4

 م .10/11/2020الاتربه و يوص ى بأجازة ملدة اسبوع من 

بالفرقة الثانية والذى يعانى من خراج بالساق اليمنى ويحتاج للراحة ملدة اسبوع من  محمد حسام الدين احمد عمرالطالب /  -5

 م .3/11/2020

بالفرقة الثانيه والذى يعانى من كسر باليد اليسرى و يوص ى بالراحه ملدة شهر من  محمد جمال محمد موسى سليمانالطالب /  -6

 م .28/10/2020

فرقه الاولى و الذى يعانى من شرخ بالقدم اليسرى و يوص ى الراحة ملدة ثالثه اسابيع من بال محمد سالم على هاللالطالب /  -7

 م .23/10/2020

بالفرقه الثالثه والذى اجريت له جراحه تثبيت بالشرائح و املسامير لكسر باملشطيه  مصطفى طارق شلبى الشعراوىالطالب /  -8
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 م .21/11/2020ملدة شهر من  الخامسة لليد اليمنى ويوص ى بأجازة

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من تمزق شديد و حاد بمفصل الكاحل الايسر وتم عمل جبس  مصطفى عاطف عبد هللا الشاذلىالطالب /  -9

 م .19/11/2020و يوص ى بالراحة ملدة اسبوعين من 

سر بأعلى عظمة الركبة اليمنى و يوص ى بالراحه شهر من بالفرقة الثانية والذى يعانى من ك على محمود على ضحىالطالب /  -10

 م .31/10/2020

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من ارتشاح بالركبة اليسرى و يوص ى بالراحه ملده اسبوع من  على عزت عبد العزيزالطالب /  -11

 م . 28/11/2020

 . 22/11/2020بالفرقة الثانية مخالطة لحالة كورونا من  ريهام حمدى حبيبالطالبه /  -12

 حيث جاء قرار اللجنة مراعاة حالة الطالب
 مراعاة حالة الطالب . معالقرار : املوافقة 

6/7 
 لأللعاب الدوريرفع الغياب عن الطالب المشاركين المهرجان بالكلية بخصوص  قسم رعاية الطالباملذكرة الوارد من بشأن 

 شهر نوفمبر و حتى نهاية شهر سبتمبر . الجماعيةالفردية و 
ً
 ابتداءا

 مع اخطار السادة رؤساء ألاقسام . القرار : املوافقة

 م . 2020 /2019 الجامعيللعام  الثالثةو  الثانيةالاولى و  اعتماد نتائج الفرق الدراسيةبشأن  6/8

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 العالقات الثقافيةسابعًا : لجنة 

7/1 

ادارة الاتفاقات واملؤتمرات ادارة املنظمات الدولية واملؤتمرات بشأن الرد على الخطاب  لجنة االدارة العامة للعالقات الثقافيةكتاب 

الصادر من قبل لجنة العالقات الثقافية بالكلية بخصوص عمل توصيف وحصر باملجاالت التي يمكن عمل اتفاقيات معها وسبل 

يما يخص أوجه التعاون العلمي والاتفاقيات والبرامج مع الجهات التعامل في املجال التعليمي أفادونا باآلتي بأنه يتم عمل تعميمات ف

والجامعات الخارجية والداخلية وذلك لجميع كليات الجامعة وكل كلية تختار مايتناسب معها في مجال التخصص الذي يتناسب 

 وحسب رؤى املتخصصين في  كل مجال بالكلية .

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

7/2 

 بتاريخ لالدارة الوارد الخطاب بشان والبعثات املنح ادارة واملؤتمرات الاتفاقات ادارة لجنة الثقافية للعالقات العامة االدارة كتاب

 بسفارة الثقافي املستشار  السيد كتاب تلقيهم مايفيد الوزير  مكتب قطاع رئيس وزارة أول  وكيل – العالي التعليم وزارة كتاب4/11/2020

 في والاتصال املعلومات تكنولوجيا الستخدام خليفة آل عيس ى بن حمد امللك – اليونسكو  لجائزة التقديم بدء بشان البحرين مملكة

 0 وجودته التعليم استمرارية لتعزيز  الاصطناعي الذكاء استخدام هو  العام لهذا البحث مجال وسيكون  – 2020 لعام التعليم مجال

 وملزيد:  www.unesco.org/ict-prize/regster اليونسكو  ملنظمة الرسمي املوقع خالل من الانجليزية باللغة الكترونيا التقديم ويتم هذا

 ictprize@unesco.org الالكتروني البريد على اليونسكو  مع مباشر  التواصل الاستفسارات من

 2020 ديسمبر  /1 هو  الجائزة لنيل الترشح ملفات لتقديم موعد آخر  بأن علما 

 . القرار :
ً
 أحيط املجلس علما

7/3 

بشأن الافادة  ادارة الاتفاقات واملؤتمرات ادارة املنح والبعثات بشان الخطاب الوارد لالدارة لجنة االدارة العامة للعالقات الثقافيةكتاب 

منحة سنوية للمعيدين واملدرسين  75بانه في اطار عقد الاتفاق بين الجامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتوافر عدد 

املساعدين بالجامعات الحكومية واملراكز البحثية الخاضعة لقطاع البعثات وذلك بعد اجتيازهم لشروط واختبارات القبول في املجاالت 

 -تالية :ال
 كلية الهندسة

 ) ماجستير ودكتوراه (

 معهد العلوم األساسية والتطبيقية

 )ماجستيرودكتوراه(

 كلية االدارة الدولية واالنسانية

 )ماجستيرودكتوراه(

 مركز اآلداب والثقافة الحرة

 )دبلومة مهني وماجستير مهني (

 علوم التراث المعلوماتالمحاسبة ونظم  علوم الناتو هندسة الكترونيات واالتصاالت

 ) الترميم(

 علوم التراث) ادارة المتاحف(  البيولوجى هندسة القوى الكهربية

  الرياضيات الحسابية والتطبيقية هندسة وعلوم الحاسب
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 مواد الطاقة هندسة الميكاترونيات والروبوتات
  الهندسة الصناعية وادارة النظم

 هندسة وعلوم المواد

 مصادر الطاقة هندسة

 الهندسة البيئية

 الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية 

بملئ استمارة التقدم , بعد مراجعة الحد ألادنى للقبول واستيفاء   www.ejust.edu.egيتم التقديم الكترونيا عن طريق موقع للجامعة 

 0يتم دعوة املقبولين في مرحلة الفحص ألاولى للملفات الى اختبارات القبول واملقابلة ألاكاديمية والشخصية  ألاوراق املطلوبة

برجاء مراجعة املوقع الالكتروني ملزيد من املعلومات عن شروط التسجيل ومواعيد البدء في التسجيل وفي حالة وجود أي استفسارات 

أو الاتصال  16448أو الاتصال بالخط الساخن   lnfo.admission@ejust.edu.egيميل التالي يرجى التكرم بارسال استفساراتكم على الا 

034599802 

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 ثامنًا  : لجنة الدراسات العليا

8/1 

املقيد بدورة  طارق محمد كمال الدين عبد المولي/   لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيل لجنة الُمناقشة والحكمبشأن 

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. بقسم  واملسجلم   2017دور أكتوبر 

وتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة  " صري للمصارعة في ضوء معايير الجودة الشاملتقويم األداء التنظيمي لالتحاد المبعنوان " 

ناقشة والحكم مكونة من السادة ألاساتذة
ُ
 : امل

  

أستاذ إلادارة الرياضية املتفرغ بقسم إلادارة الرياضية, كلية التربية الرياضية  ُمناقشا  

 للبنين بالهرم، جامعة حلوان.

 محمود الموجيأ.د/ كوثر السعيد -

أستاذ املصارعة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية  مشرفا

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.

 عمارةعلي عبد الحميد أ.د/ أحمد  -

أستاذ مساعد  بقسم اصول التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة  مشرفا  

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.مدينة السادات ، 

 أ.م.د/ سماح محمد أمين حالوه -

ألاستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية التربية  مناقشا  

 .الرياضية جامعة مدينة السادات

 أ.م.د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/2 

خليفة بدور ة اكتوبر  هاني رمضان عبدالحميد / لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيل لجنة الُمناقشة والحكمبشأن 

دراسة تحليلية عن واقع ممارسة الجمباز الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان "  تطبيقاتو  بقسم نظريات  2015واملسجل 

ناقشة  "المدرسى للحلقة الثانية من المرحلة األساسية من التعليم األساسي بمحافظة المنوفية
ُ
وتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة امل

 : والحكم مكونة من السادة ألاساتذة

 

http://www.ejust.edu.eg/
http://www.ejust.edu.eg/
mailto:lnfo.admission@ejust.edu.eg
mailto:lnfo.admission@ejust.edu.eg
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والعروض الرياضية  الجمباز والتمرينات تطبيقاتو  استاذ الجمباز بقسم نظريات مناقشا  

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

 أ.د/ مشيرة إبراهيم العجمى -

–كلية التربية الرياضية للبنات  –استاذ مساعد بقسم إلادارة الرياضية والترويح  مناقشا  

 جامعة حلوان

 أ.م.د/ أمل فكرى إبراهيم نعيم -

الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  تطبيقاتو  استاذ مساعد بقسم نظريات مشرفا

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

 ا.م.د/ مها محمد عزب الزينى -

الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  تطبيقاتو  استاذ مساعد بقسم نظريات مشرفا

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

 ا.م.د/ ماجدة محمد السعيد -

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –استاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية  مشرفا

 مدينة السادات

 ا.م.د/ سماح محمد حالوه -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/3 

نظريات وتطبيقات   2018بدور الخريف  محمد جمال السيد شهاب /التربية الرياضية معيد  يف تسجيل موضوع الماجستيربشأن 

تأثير المجسمات ثالثية األبعاد بالنظام اإللكتروني علي تعلم بعض "  بعنوان املاجستير ملوضوع رسالة  املنازالت والرياضات املائية

 " المهارات األساسية في رياضة الكاراتيه لطالب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 تحت اشراف :

  

الاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية التربية 

 الرياضية، جامعة مدينة السادات.

 ا م.د/ عمرو محمد سعد جعفر -

الاستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات

 ا.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/4 

م  نظريات  2018بدور الخريف  عبد الرحمن سعيد عبد الفتاح الزغبي /التربية الرياضية الباحث   يف تسجيل موضوع الماجستيربشأن 

بعنوان تأثير تدريبات اللياقة الفسيولوجية علي تحسين مستوي تحمل األداء المهاري لناشئي وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية،  

 "المالكمة 

  تحت اشراف : 

أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.

 ا.د/ أحمد سعيد أمين خضر -

اذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية التربية أست

 الرياضية، جامعة مدينة السادات

 ا.م.د/أحمد كمال عبد الفتاح عيد -

 م.د/ محمود فتحي الهواري - .مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية, كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/5 

بقسم نظريات   2019بدور الخريف   مونيكا سامي حلمى فهيم /  ةالتربية الرياضية الباحث يف تسجيل موضوع رسالة الماجستيربشأن 

 وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 

 "  التوازن للناشئات ةومستوى أداء الشقلبة الجانبية بدون اليدين على جهاز عارض تأثير تمرينات تعويضية لتحسين اإلتزانبعنوان " 

 تحت اشراف:

كلية  –تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو ظريات نقسم استاذ مساعد ب

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

 أ.م.د/ عـال طه عبدهللا إسماعيل -
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م.د/ عبدالرحمن بسيونى  - جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –علوم الصحة الرياضية قسم مدرس ب

 عبدالرازق  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/6 

نظريات وتطبيقات الجمباز   2019بدور الخريف  لمياء محمد محمد يوسف /  ةالتربية الرياضية الباحث يف تسجيل موضوع الماجستيربشأن 

تأثير تمرينات البيالتس  بإستخدام جهاز مساعد على تحسين بعض المتغيرات البدنية والتمرينات والعروض الرياضية فى بحث بعنوان " 

 "  والمورفولوجية والحالة المزاجية للسيدات بعد الوالدة

  تحت اشراف :

كلية  –الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  بيقاتتطو  استاذ مساعد بقسم نظريات

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

م.د/ شرين محمد 0أ -

 عبدالحميد

كلية التربية  –تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو قسم نظريات مدرس ب

 السادات جامعة مدينة –الرياضية 

 م.د/ محمد السعيد جودة -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/7 

بقسم   2019بدور الخريف   أمل شوقى المصيلحى عبدالرحمن /  ةالتربية الرياضية الباحث يف تسجيل موضوع رسالة  الماجستيربشأن 

تصميم مجسمات ثالثية األبعاد فى ضوء التحليل البيوميكانيكى لمهارة  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان " 

 لوضع التدريبات النوعية لالعبى جمباز األيروبك  (Helicopter)الهيلكوبتر 

  تحت اشراف: 

 –الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  تطبيقاتو  استاذ الجمباز  بقسم نظريات

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

 ا.د/ مشيرة إبراهيم العجمى -

 –تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو ظريات نقسم استاذ مساعد ب

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

 أ.م.د/ ياسر على قطب   -

 –استاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

 أ.م.د/ أحمد طلحه حسام الدين -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/8 

بقسم نظريات   2019بدور الخريف  أمل عيسى عبدالمنعم /  ةالتربية الرياضية الباحث يف تسجيل موضوع رسالة  الماجستيربشأن 

تأثير برنامج بإستخدام التمرينات الهوائية اإليقاعية على تحسين اللياقة وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان " 

 " الفسيولوجية والشعور بالسعادة لتلميذات مرحلة التعليم األساسى

  تحت اشراف:

الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  تطبيقاتو  استاذ مساعد بقسم نظريات

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

 م.د/ شرين محمد عبدالحميد -

 تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو ظريات نقسم استاذ مساعد ب

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

 أ.م.د/ منال محمد الزينى -

جامعة مدينة  –كلية التربية الرياضية  –علوم الصحة الرياضية قسم رس بمد

 السادات

 م .د/ عبدالرحمن بسيونى عبدالرازق -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

م واملسجل بقسم   2018بدور الخريف  محمود محمد عبد الموجود متولي /التربية الرياضية معيد  يتسجيل موضوع املاجستير ف 8/9

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية 
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 ." تأثير استخدام بعض الطرق الدفاعية علي تحسين مستوي الهجمات المضادة لدي ناشئي الجودوبعنوان " 

  تحت اشراف: 

ة أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلي

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات

 عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذا.د/  -

ألاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.

 ا.د/ سارة محمد نبوي االشرم -

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/10 

 للباحثين الاتي أسمائهم بعد وهم :  اعتماد التقارير السنويةبشأن 
 

املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات سم املعيد بق

 مدينة السادات الرياضية جامعة

 الباحث / أشرف محمد سالم العبد – 1

املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات سم املعيد بق

 مدينة السادات الرياضية جامعة

 الباحث / محمد محمود دياب – 2

املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات سم املعيد بق

 مدينة السادات الرياضية جامعة

 هللا قوطة الباحث/ محمد عبد الفتاح فتح – 3

املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات سم املعيد بق

 مدينة السادات الرياضية جامعة

 الباحث / كريم خالد عبد الحكيم خلف هللا –  4

املناهج وطرق التدريس  ماملسجل بمرحلة ماجستير التدريب الرياض ي بقس

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 الباحث / محمد صالح محمد البلوني – 5

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

الي 2020/ 31/12الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس للتقدم للجنة العلمية من  مد مدة استثناء تسجيل األبحاثبشأن  8/11

31/3/2021 

 . القرار:  املوافقة

8/12 
وذلك النتهاء املدة القانونية وعدم  2015املقيد بدورة اكتوبر  محمود حجازي عبد المعطي الشبراويالباحث /  الغاء قيدبشأن 

 سداد الرسوم الدراسية .

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/13 

ألاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  رشا فرج مسعود العربيا.م.د/ بشأن الطلب املقدم من 

الخاصة بسيادتها تمهيدا للتقدم  تسجيل ابحاث اإلنتاج العلميكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص 

 للجنة الترقي وبيانتهم كالتالي:

 النوع عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر
 المجلة

 م1
إستجدام تقنية إلانفوجرافيك علي تعلم بعض فاعلية 

 املهارات ألاساسية في رياضة املبارزة  للمعاقين سمعيا .
 فردي

 مارس

 م2018

مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم 

الرياضة كلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات

 م2

ثالثية ألابعاد  تأثير استخدام املجسمات البيوميكانيكية

علي تعلم ألاداء الفني ملهارات الهجوم البسيط في رياضة 

 املبارزة 

 فردي
 سبتمبر

2016 

مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدتية وعلوم 

الرياضة كلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات
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 م3

Virtual Reality Technology and Its effect on 

learning some Compound Attack skills In sport of 

Fencing. 

 فردي
September 

2019 

Assist Journal of physical Education Sciences 

and Arts 

 م4

البرمجة اللغوية االعصبية وتأثيرها علي تحسين مستوي 

أداء الطالبات في بعض مهارات إلاعداد للهجومة في رياضة 

 املبارزة .

 فردي
 ابريل

2020 

 ة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضةمجل

 كلية التربية الرياضية جامعة اسيوط
 

 .القرار:  املوافقة

8/14 

 ألاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت ا.م.د / إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىبشأن الطلب املقدم من 

 بعنوان: تسجيل بحث أنتاج علميوالرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص 

 المجلة تاريخ النشر النوع عنوان البحث

تأثير استخدام احمال تدريبية وفقا ألسلوب املقطوعات 

في ضوء تعديالت قانون رياضة الكاراتيه علي بعض  املهارية

املتطلبات البدنية الخاصة ومستوي أداء الجملة الحركية 

 ( GoJushiho .sho - Kata )جوجو  شيسو شو كاتا 

 فردي
 اكتوبر 22

2020 

 املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

 جامعة حلوان
 

 . املوافقةالقرار : 

8/15 

بعنوان  بحث ترقي لتسجيل بقسم علوم الصحة الرياضية  املدرس – سها احمد نبيل الشريف.د/ م بشأن الطلب املقدم من

:  

 مكان النشر
تاريخ قبول 

 النشر
 اسم البحث نوعه

كلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات 
 فردي 2019

على   HIITوألاديبونكتين وبرنامج الم أثير حمية اللبتين ت

مقاومة اللبتين كعامل وقائى من أمراض السمنة لغير 

 . الرياضيين  "دراسة حالة"

The effect of leptin and adiponectin diet and 

HIIT Program on Leptin Resistance as a 

Precautionary from Obesity diseases  to non-

Athletes "Case Study 

 . املوافقةالقرار : 

8/16 

 علي تسجيل البحث الخاص بسيادته وعنوانه :  حسام حامد عبد المجيد عبد الخالقالطلب املقدم من د/ بشأن 

 مكان وتاريخ النشر نوعه اسم البحث م

1 The effect of suggested program for circuit 

weight training on the level of some 

physical, physiological and skills variables 

for Table Tennis 

Individual 

Assuit Journal of sports science 

and Arts 

1-1-2019 
 

 . املوافقةالقرار : 

 علي تسجيل البحث الخاص بسيادته وعنوانه :  أيمن مرضي سعيد عبد الباريالطلب املقدم من أ.م.د/  8/17

 مكان وتاريخ النشر نوعه اسم البحث م
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برنامج تعليمي لتنمية املهارات البصرية  1

للمبتدئين أصحاب الهمم وتأثيره علي مستوي 

 أداء بعض املهارات ألاساسية في الكرة الطائرة
 فردى

 التربية كلية الرياضة وفنون  علوم

 حلوان جامعة للبنات الرياضية

 5-5-2020 
 

 . املوافقةالقرار : 

8/18 

للعام الجامعى  2020دكتوراه ( دور الخريف  –ماجستير  –) النظرى ( ) دبلوم  ميعاد امتحان الدراسات العليابشأن تحديد 

 إكالتالي :   2020/2021

 م  21/1/2021حتي 15/1/2021امتحان الشفوي ابتداءا من 

 م  4/2/2021حتي  م 23/1/2021امتحانات التحريري ابتداءا من 

 . املوافقةالقرار : 

 تاسعًا : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة

9/1 
باملوافقة على ضم قاعة  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةبخصوص الطلب املقدم من السيد ا.د/ 

ملركز الخدمة العامة ورفع الامر ملجلس الكلية ومجلس البيئة بالجامعة التخاذ كافة  املناقشة ووحدة التدريب وقاعة السيمنار 

 واملوافقات . تإلاجراءا

 القرار : الارجاء ملزيد من الدراسة .

9/2 

 بخصوص تكريم الطالب املتطوعين من الكلية ملبادرة " حلوة يابلدى  " وصاحب املبادرة  أ/ محمد شعبان اللواتى .

 -واسماء طالب املبادره هم :

 االسم م االسم م

 سيف محمد الزغبى 2 محمد ابراهيم الجندى 1

 مروان مهاب عمار 4 طه حمدى زيدان 3

 مصطفى مجدى حبرك 6 أحمد سمردل على 5

 محمد عادل محمد عرام 8 حبيب صالح الدين محمد 7

 ايهاب اشرف سمير الابراش ى 10 محمد عالم ندا 9

 مصطفى محمود عبد الرحمن عامر 12 محمد نصير محمود 11

 محمد أشرف عبد املنصف الجمل 14 محمد حمدى النجار 13

 يوسف صبحى يوسف الخياط 16 محمود جمال على 15

 عزت حمادة ابراهيم 18 جمال حمادة ابراهيم 17

 محمد عصام عبد العزيز ناجى 20 محمد يوسف مصطفى هجرس 19

 محمد أحمد عبد الغنى القاض ى 22 محمود عالم الدين محمد جمال  الدين 21

    أحمد ناصر مرشد 23
 املوافقة .  القرار:

 

 . تمام الساعة الثالثة ظهرا  فقد اقفل المحضر في  لولما ما لم يستجد من أعما -

 

 
                                                                           المجلس سر نــأمي              

 عميد الكلية
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                                                         ( حمدي عبده عاصم  /أ.د)        ابراهيم عزب (احمد  /.دأ ) 
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