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 محضر اجتماع
 (175الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 11/1/2016 الموافق ثالثاءالمنعقدة يوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقالموا ثالثاءالحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

م وكيل الكلية لشئون التعلي لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  11/1/2016

 -عميد الكلية وبحضور كل من :والطالب وقائم بعمل 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / حمدى عبده عاصم  1

 رئيس قسم العاب القوى أحمد سالمأ.د / بكر محمد  2

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 رئيس قسم األلعاب طلعت أبو المعاطىأ.د / محمد  6

 قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.م.د / أمل صالح سرور  7

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8

 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 1

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    10

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  11
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة  12

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   أ.م.د / طارق محمد عبد الرءوف 13

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 14

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال 15

 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   16

  عن الحضور : تغيب و
 عميد الكلية ) لتفرغه لمجلس النواب (           أ.د / حمدى محمد عباس السيسى 

 
 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  الجلسةوتولى أمانة 

 
اء أعض ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب

 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (175الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 
 م 11/1/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 
 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ471أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )

 م  .8/71/1172
ً ثا  : جدول األعمالنيا

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .
 الموضوع األول : 

 الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.عرض 
ً   القرار :  أحيط المجلس علما

 : الموضوع الثانى 
مر عن شهر يناير المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المست

 م.2016
 ثالث:الموضوع ال

ل التقويم الشامالخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد 
 من مركز ضمان الجودة بالجامعة .

 الموافقة   القرار :
 :رابعالموضوع ال

خطة الصيانة الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد 
 لمباني الكلية .

 الموافقة   القرار :
 **شئون أعضاء هيئة التدريس :

 ل  :األوالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من الدكتورة / منى محمد كمال 

سم والكلية القحجازى المدرس بالقسم بخصوص الموافقة على تعيين سيادتها بوظيفة أستاذ مساعد بذات 
 . والجامعة وذلك بعد اجتيازها بنجاح فى لجنة الترقى لدرجة أستاذ مساعد

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
 :  ثانىالالموضوع 

 أحمد سيد الدكتور /الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من ال
لسباحة ابالقسم بخصوص الموافقة على تعيين سيادته بوظيفة أستاذ ستاذ المساعد األمحمود عبد الحكيم 

 بنجاح فى لجنة الترقى لدرجة أستاذ. لكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادتهبذات القسم وا
  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :

 :  ثالثالالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد / محمود عبد المجيد 

 ين سيادته مدرس بذات القسم وذلك لحصوله على يمحمد سالم المدرس المساعد بالقسم لتع
 الدكتوراه .

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
 :  رابعالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم المواد الصحية بشأن الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن بسيونى غانم المعيد 
 وذلك لحصوله على الماجستير  .لتعيينه مدرس مساعد بذات القسم  بالقسم

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
 
 
 

 :  خامسالالموضوع 
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الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من الدكتور / عمرو محمد 
 –سعد جعفر المدرس بالقسم وذلك بخصوص الموافقة على أجازة إعارة للعمل بالخارج بجامعة الدمام 

 عمادة السنة التحضيرية بالمملكة العربية السعودية للعام األول .
  فقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموا  القرار :

 :  سادسالالموضوع 
 بشأن تجديد األجازة األلعاب  قسم/ حسام حامد عبد المجيد المدرس بالخطاب الوارد من السيد الدكتور 

  الخامس بسلطنة عمان . وذلك للعام 11/1/2112الى  1/2/2112) إعارة ( لسيادته اعتباراً من 
  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :

 :  سابعالالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات  المائية بشأن الطلب المقدم من الدكتور  / وليد أحمد سيد 
أحمد المدرس بالقسم وذلك بخصوص الموافقة على مد سفره فى مهمة قومية عضو اللجنة الفنية باالتحاد 

ومرفق طيه  11/12/2112م حتى 1/1/2112ة من رالدولى للخماسى الحديث الى جواتيماال خالل الفت
 صورة من القرار الوزارى .

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
 :  ثامنالالموضوع 

براهيم من السيد الدكتور / إ الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم
عبد الرازق أحمد سليم األستاذ المساعد بالقسم لنقل سيادته الى كلية رياض األطفال بجامعة بنى سويف 

. 
    مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبعد انتهاء كافة إجراءاته القانونية الموافقة   القرار :

 :  تاسعالالموضوع 
الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بشأن الموافقة على نقل الدكتور / محمد فتحى 

ية الى كلية التربية الرياضية جامعة المنوف المنازالت والرياضات المائية بقسمنصار أبو السعد المدرس 
. 

 . الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
 : عاشرالالموضوع 

 الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / شيماء عبد العليم 
عبد الرازق محليس للموافقة على نقل سيادتها من الكلية الى كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بقسم 

 نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار .
  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :

 : عشرحادى الالموضوع 
 -بشأن الموافقة على انتداب السادة : 2112الخطاب الوارد من قسم العاب القوى عن شهر نوفمبر 

 شيماء عبد العليم محليس المدرستان بالقسم -  د/ نهى محمود الصواف  -
 . 2112/2112أسبوعياً خالل الفصل الدراسى األول من العام الجامعى  واحد لمدة يوم

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
 : ى عشرثانالالموضوع 

 -طبقاً لالحتياجات الملحة من الهيئة المعاونة وهى :ألقسام العلمية بالكلية لجميع االخطة الخمسية 

 إجمالى العدد بنات بنين العام الجامعى 

2112/2112 11 2 11 
2112/2112 1 1 11 
2112/2111 1 4 12 
2111/2112 2 2 2 
2112/2121 1 1 2 

الجامعة ومرفق طيه صورة من الخطة الخمسية الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس   القرار :
والتدريب والتربية العملية ) ال يوجد  سم طرق التدريسفيما عدا قكال على حده العلمية  لجميع األقسام

. ) 
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 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

 ن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليمأالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بش
 .والعلوم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة قيرقيزيا والمقترح من الجانب القيرقيزي 

 بالكلية .تم التوزيع علي األقسام العلمية   القرار :
 :الثاني الموضوع 

لدراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص تطلع جامعة بنجالديش لالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 
 .العالمية إلي إقامة تعاون بينها وبين جامعة مدينة السادات في المجال البحثي واألكاديمي 

 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :  القرار
   : الثالث لموضوعا
د/ حمدي 1من أبشأن الطلب المقدم  4/1/2112المنعقد بتاريخ  الصحية الموادقسم خطاب الوارد من ال

 -: لحضور مؤتمر والبحوث  كيل الكلية للدراسات العلياواألستاذ بالقسم و –عبده عاصم 
"PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES AND NEW   

PERSPECTVES" 
ن رئيس المجلس الدولي لبحوث النشاط بدوله لتوانيا بدعوة م 2112أغسطس  22-24خالل الفترة من 

 .البدني واللياقة

األستاذ بالقسم وكيل الكلية  –د/ حمدي عبده عاصم 0الموافقة على السفر  ومخاطبة السيد أ  القرار :

  . بالدعوة ونشرة المؤتمر الستكمال اإلجراءاتبموافاة العالقات الثقافية  والبحوث للدراسات العليا
   : الرابع لموضوعا

الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس واللجان بخصوص الكتاب الوارد من السيد السفير مندوب الوفد 
ً  ةالمدير العام لشئون قطاع الثقاف الدائم لمصر لدي منظمة اليونسكو للترشيح لشغل وظيفة مساعد  علما

 . 2112 يناير 11خر موعد للتقدم لشغل المنصب هو آبان 
 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :   القرار

 الخامس :لموضوع ا
 مشروع برنامجبشأن  ةالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافي

و المقترح من الجانب االيطالي موافاة العالقات الثقافية  2112/2112تنفيذي  جديد مع ايطاليا لألعوام 
 . مناسبا للمشاركةما ترونه 

 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :  القرار
 :السادسموضوع ال

للدراسات العليا والعالقات الثقافية بالجامعة بخصوص مشروع البرنامج العامة الخطاب الوارد من اإلدارة 
 . 2112/2112مصر العربية وسلطنة عمان لألعوام  ةالتنفيذي بين جمهوري

 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :  القرار
 السابع :موضوع ال

ها سفارة قتلدراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص الدعوة التي تلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل
) منظمة خاصة تعمل في تنظيم المعارض في EBBSجمهورية مصر العربية في صوفيا من مؤسسة 

للمشاركة في المعرض عن التعليم في دول العالم تحت عنوان ) التعليم خارج الحدود ( مجال التعليم( 
 .2112مارس  21-11  والمقرر عقده في صوفيا خالل الفترة من

 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  : القرار
 الثامن :موضوع ال

السيدة د/ إيمان الطلب المقدم من  بشأن 1/2112/ 2بتاريخ المنعقد قسم ألعاب القوى الخطاب الوارد من 
 إبراهيم السيسى بشأن تسجيل األبحاث الخاصة بسيادتها وهى:

 . التقييم الكينماتيكى العنقودي لمتسابقات رمى الرمح كداله للتعليم والتدريب -1
على تعلم مسابقة الوثب الثالثي لدى طالبات كلية التربية الرياضية  نموذج بنائي مقترح وتأثيره -2

 جامعة مدينة السادات.
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برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية على مستوى التحصيل المعرفي في  تأثير-1
 . مسابقة دفع الجلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 وتأثيره على مستوى األداء في مسابقة قذف القرص. ىتقاناإلالتعلم -4
الموافقة علي التسجيل مع موفاة العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة  : القرار

 حتى يتسنى لنا استخراج قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة.
 التاسع : موضوعال

 منبشمممملن الطلب المقدم  6/6161/ 61بتاريخ المنعقد جمباز التمرينات والقسممممم الخطاب الوارد من 
ة صبشلن تسجيل األبحاث الخااألستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس القسم السميدة د/ أمل صمالح سمرور 

 وهى:بسيادتها 
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 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

ى للتحكم ف البيالتستدريبات استخدام  1
 عضالت الجسم للسيدات بعد الوالدة

21/1/21 فردى
11 

كلية  مجلة العلوم البدنية والرياضة ,
التربية الرياضية بمدينة السادات جامعة 

 السنة السابعة المنوفية ,
 م, 2111, يناير  العدد الثانى عشر ,

عرض رياضي حاصل علي المركز  2
الثاني في مسابقة العروض الرياضية 

2112 

 14/1 فردي
/2112 

 

 القاهرة إستاد

1 Electronic communication 
Interaction and its impact on 
Creative motor of Technical 

Rhythmic Exercises . 
 

 Assiut Journal Of Sports 2/2111 زوجى
Science and Arts “AJSSA” 

4 Effect of body weight 
resistant exercises by TRX 

tool on some physical 
abilities and the 

performance level of 
fundamental technical 

apparatus for rope 
 

 Assiut Journal Of Sports 11/2111 فردى
Science and Arts “AJSSA” 

2 Codification of refereeing 
Vision of sports shows 

14/2/21 فردى
14 
 

Assiut Journal Of Sports 
Science and Arts “AJSSA” 

تصميم برمجية تعليمية بتحليل األداء  2
 وتأثيرها على أداء مهارة وثبة الفراشة

2/11/21 فردى
12 
 

المؤتمر العلمى الدولى السادس عشر 
لكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 
جامعة حلوان , الرياضة المدرسية 

من العربى,غيير فى الوطن توتحديات ال
 . 2112نوفمبر  2-1

تأثير استخدام الوسائط المتعددة على تعليم  2
ة للتمرينات الفني األساسيةبعض المهارات 

 اإليقاعية

11/12/2 فردى
112 
 

مجلة العلوم البدنية والرياضة ,كلية 
 التربية الرياضية جامعة السادات

باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة حتى يتسنى لنا فاة العالقات الثقافية االموافقة مع مو : لقرارا
 استخراج قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة.

 
 

 : العاشرالموضوع 
طلب بشمممأن الموافقة على ال1/2112/ 12بتاريخ المنعقد جمباز التمرينات والمن قسمممم الخطاب الوارد 

 : موسى عزب الزينى بشأن تسجيل األبحاث الخاصة بسيادتها وهىمن السيدة د/  مها محمد المقدم 

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م
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المهارات العقلية واألنماط المزاجية وسمات الشخصية  1
 المؤثرة في مستوى أداء التعبير الحركي

 
 فردي

 
 م1/4/2111

مجلة أسيوط لعلوم 
وفنون التربية 

جامعة  -الرياضية 
 اسيوط

فعالية استخدام اإلستراتيجية العقلية على توجيه التوتر  2
العضلي لتحسين بعض المهارات واألوضاع األساسية 

 في الباليه
 

 
 فردي

 
14/1/211

 م2
 

مجلة للتربية البدنية 
جامعة  -والرياضية 

 المنوفية

تأثير تدريبات التايبو علي تحسين المتغيرات البدنية  1
بعض الدورانات في  والفسيولوجية ومستوى أداء
 الباليه
 

 
 فردي

 
22/11/21

 م12

المجلة العلمية لبحوث 
التربية البدنية 
 –والرياضية للبنين 

 جامعة بنها

4 The effect of using cross trainings on 
developing some coordination 

abilities and improving the 
performance level of 

modern dance 
 

 
 فردي
 دولي

2/11/211
 م1

 

Assuit journal 
of Sports 

Science and 
Arts (AJSSA) 

2 The effect of recreational practice 
using motor elements on attention 

deficiency disorder accompanied by 
hyperactivity 

in children from 4-6 years old 
 

 فردي
 [دولى

 
2 /2  /

 م2114

Assuit journal 
of Sports 

Science and 
Arts (AJSSA) 

 

 حسينت التكاملية وفاعليتها على الوظيفية التدريبات 2
 الحركية فى المهارات البدنية وبعض الصفات

 اإليقاعية التمرينات
 

 مشترك
 )زوجي(

 
12  /2 /

 م2112

تطبيقات علوم 
الرياضة بكلية التربية 

عة جام–الرياضية بنين
 اإلسكندرية

الموافقة على تسمممممجيل األبحاث مع موفاة العالقات الثقافية باالسمممممتمارات المطلوبة معتمده :  القرار
ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية حتى يتسممنى لنا اسممتخراج قرار نائب رئيس الجامعة للدراسممات 

 العليا والبحوث للموافقة
 : الحادي عشر لموضوعا

السيدة طلب المقدم من بشأن ال 12/1/2112بتاريخ  المنعقد جمبازالتمرينات والقسم الخطاب الوارد من 
 : د/ وسام عادل السيد أمين بشأن تسجيل األبحاث الخاصة بسيادتها وهى

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1 

تأثير استخدام التغذية المرتدة علي تحسين 
في  األساسيةمستوي أداء بعض الحركات 
 الرقص الحديث

 

 
 فردي
 

نوفمبر 
2112

 م

المجلة العلمية للتربية البدنية 
والرياضية،كلية التربية الرياضية،جامعة 

 المنوفية،بمدينة السادات.

2 
تقييم مادة التعبير الحركي في كليات التربية 

الرياضية في ضوء مقومات الجودة 
 الشاملة"

 زوجي
نوفمبر
2112

 م

المجلة العلمية المتخصصة للتربية 
الرياضية،كلية التربية الرياضية، جامعة 

 بأسيوط ،أسيوط
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1 
 الحقيبة التعليمية علي تعلم استخدامتأثير 

بعض مهارات الرقص اإلبتكارى الحديث 
 لطالبات كلية التربية الرياضية بالمنوفية

 فردي
 يونيه
2112

 م

المجلة العلمية لبحوث التربية البدنية 
ن للبني والرياضية , كلية التربية الرياضية

جامعة بنها . –  

4 

The impact of Mastery 
learning strategy on the level 

of performance of some 
jumps in Ballet for students at 
Faculty of Physical Education 

Menoufia University 

 فردي

 يوليو
2111

 م
1 

Assiut Journal of Sports 
Science and Arts "AJSSA" 

2 

Educational Technological 
Competencies and the extent 

of its practice for those 
responsible of teaching dance 

 

 فردي
 سبتمبر
2111

 م

Assiut Journal of Sports 
Science and Arts "AJSSA" 

2 
التدريس في  أساليبالدمج بين  فاعلية

التحصيل الحركي والمعرفي لبعض 
 مهارات الربط في الباليه

 فردي
 يوليو
2114

 م

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، 
كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، 

 بالهرم

2 
فاعلية التدريس باستراتيجية التعلم المقلوب 
علي مستوي أداء بعض اوضاع ومهارات 

 الرقص الشعبي
 فردي

 نوفمبر
2112

 م

المؤتمر العلمي الدولي السادس 
عشر"الرياضة المدرسية وتحديات التغير 
في الوطن العربي"كلية التربية الرياضية 

 جامعة حلوان –للبنين 

 افية باالسمممممتمارات المطلوبة معتمدةفاة العالقات الثقاالموافقة على تسمممممجيل األبحاث مع مو:  القرار
 . ومختومة حتى يتسنى لنا استخراج قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة

 
 : الثاني عشر لموضوعا

الخطاب الوارد من  السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بخصوص 
العربية في مجال التعليم والبحث  مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية قبرص وجمهورية مصر

 . العلمي
 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :   القرار

 : الثالث عشر الموضوع
للدراسممممات العليا والعالقات الثقافية بالجامعة بخصمممموص تلقيهم كتاب العامة الخطاب الوارد من اإلدارة 

السميد المسمتشمار /محمد شموقي الفنجري لصالح السميد المسمتشمار رئيس هيئة قضمايا الدولة وناظر وقف 
 م2112/مارس 11جائزة خدمة الدعوة والفقه اإلسالمي وأخر موعد لتقديم األبحاث 

 .تم التوزيع علي األقسام العلمية  : القرار
 : الرابع عشرالموضوع 

 : يينللبحثين التالبشأن الطلب المقدم من ا.م.د/ أمل صالح سرور   بالحصول على مكافأة النشر الدولى 
1- Effect of body weight resistant exercises by TRX tool on some 

physical abilities and the 1performance level of fundamental 
technical apparatus for rope 

 the  assiut journal of sports science and  الذى تم نشره فى المجلة الدولية 
arts          : ,(AJSSA) , on October  

2013                                                                                         
2- Codification of refereeing Vision of sports shows 
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 the  assiut journal of sports science and والذى تم نشره فى المجلة الدولية
arts         :      ,(AJSSA) , on September 2014 .   

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة على الصرف الموافقة القرار : 

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

الخطاب الوارد من إدارة الوافدين بالقاهرة بخصوص تأجيل امتحانات الطالب / عبد الهادى فالح عبد 
عبد الله محمد فهد العجمى كويتى بالفرقة األولى عن العام الجامعى  الهادى الحجيالن كويتى والطالب/

 م . 2112/2112
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 ثانى :الموضوع ال
ذين السماح للطالب الالخطاب الوارد من المكتب الثقافى لسفارة دولة الكويت بخصوص الموافقة على 
 لم يتمكنوا من حضور االمتحانات العملية بتأجيلها الى موعد االمتحانات النظرية .

 .الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار : 
 
 
 
 

 ثالث :الموضوع ال
ن المشاركي األولىحمد حلمى عبد المجيد غراب بخصوص بعض طالب الفرقة أ من م .م / المقدمةالمذكرة 

الجامعية والتطاول على السادة المشرفين  األعراففى ماراثون زايد الخيرى و الذين اخلوا بالسلوكيات و
. 

 تشكيل لجنة للتحقيق مع هؤالء الطالب . القرار :
 : رابعالموضوع ال

/ علياء مرضى عبد  الستار المخرط بالفرقة الثالثة بخصوص الموافقة  بخصوص الطلب المقدم من الطالبة
و ذلك لظروف مرض والدتها  2112/2112على قبول العذر عن دخول امتحانات العام الدراسى 

 . ةمو مرفق طيه األشعة والتقارير الالزمرافقتها لها و
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : خامسالموضوع ال
 بخصوص التقرير الطبى المقدم من الطالب / محمد حسن سعد الزناتى بالفرقة الثانية 

للعام الجامعى  بخصوص الموافقة على قبول العذر عن دخول امتحانات الفصل الدراسى األول
2112/2112. 
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : سادسالموضوع ال
بخصوص التقرير الطبى المقدم من الطالب / هشام سعيد يحيى بالفرقة األولى  بخصوص الموافقة على 

 . 2112/2112قبول العذر عن دخول امتحانات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : سابعالموضوع ال
 م . 2112/2112اعتماد قواعد الرأفة  للعام الجامعى بخصوص 

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :
 : ثامنالموضوع ال

موضوعات قسم طرق التدريس : الموضوع األول لجان التصحيح والممتحنين لمواد القسم للفصل 
 .  2112/2112الدراسى األول للعام الجامعى 

 الثانى : القواعــــد المنظمة لالمتــحانات ومواصفات الورقة االمتحانية فى العام الجامعىالموضوع 
2112 /2112     . 
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : تاسعالموضوع ال
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ية التدريسالمذكرة المقدمة من قسم طرق التدريس بخصوص تصويب الخطأ فى توزيع عدد الساعات 
الخاصة بمادة طرق التدريس والتربية العملية للفرقة الثانية بنين بحيث تصبح ساعتان للنظرى وساعتان 

 للعملى .
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 
 

 :عاشرالموضوع ال
بخصوص الموافقة على عقد الطلب المقدم من  الطالب/ سامح محمد محمود الرفاعى بالفرقة الثانية 

االمتحان العملى فى مادتى كرة اليد والمنازالت و ذلك لعدم تمكنه من أدائهم فى موعدهما حيث كان 
 يؤدى اختبارات كلية الشرطة والحربية .

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :
 حادى عشر :الموضوع ال

/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص االمتحان العملى للطالب  الطلب المقدم من  السيد أ.د
 المعتذرين .

الموافقة على امتحان الطالب بعد تقديم ما يثبت ويعضد أعذارهم وذلك قبل إعالن نتيجة الفصل القرار : 
 الدراسى األول .

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد عبده على رسالن المقيد لدرجة الماجستير فى 
التربية الرياضية والمعيد بقسم أصول التربية الرياضة والترويح والمسجل تحت عنوان " تقويم بطوالت 

  0االتحاد المصرى للجمباز " 
األمر  مع رفعردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم الموافقة بناءاً على التقارير الف القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .
 الموضوع الثانى :

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / سامح محمد محمد نيفة المقيد لدرجة الماجستير فى 
ات غيرات المهارية ونتائج المباريالتربية الرياضية والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " فاعلية المت

  .لالعبى التنس األرضى " 
األمر  مع رفع الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .
 الموضوع الثالث :

ر مصطفى محمد سليمان المقيد لدرجة الماجستيمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / أحمد 
فى التربية الرياضية والمسجل بقسم المواد الصحية تحت عنوان " بعض الخصائص الفسيولوجية 

 " األداءقته بمستوى فلوجية لالعب الكاراتيه وعالوالمور
األمر  مع رفعللجنة المناقشة والحكم الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى  القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .
 الموضوع الرابع :

درجة الماجستير ل ةمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / دينا السيد عبد الحميد عثمان المقيد
لتصحيح  كأسلوبديو التفاعلى يبقسم العاب القوى  تحت عنوان " الف ةفى التربية الرياضية والمسجل

 " ساسى بعض مسابقات العاب القوى لتالميذ مرحلة التعليم األ أخطاء
األمر  مع رفع الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .
 الموضوع الخامس :

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة  فى التربية الرياضة للباحثة / رقية محمد مجدى 
خضر المدرس المساعد بقسم أصول التربية الرياضة والترويح والمسجلة تحت عنوان " تأثير برنامج 

 ترويحى على المهارات االجتماعية للصم والبكم بمحافظة المنوفية " 
 :  األساتذةة المناقشة والحكم من السادة وتشكيل لجن
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ة يأستاذ الترويح الرياضى بقسم أصول التربية الرياض أ.د/ حمدى محمد عباس السيسى 
والترويح وعميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات        

          ً  مناقشا
 ة يأستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربية الرياض   د/ مجدى حسن يوسف 0أ

والترويح بكلية التربية الرياضية بأبى قير جامعة                                                                  
                         يةراإلسكند

                                                                                                                                                   
 ً  مناقشا

ة والترويح يأستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياض د/ لبيب عبد العزيز لبيب 0أ
ووكيل كلية  التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب جامعة 

 مشرفاً            مدينة السادات    
ترويح  ة واليأستاذ القياس والتقويم بقسم أصول التربية الرياض أ.د/ وائل السيد قنديل     

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                       
                                                                                   

 ً  مشرفا
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءاً على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السادس
مد عبد لباحث / عبد الهادى محمد أحتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضة ل

لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  الهادى المقيد
النتباه ا باستخدام بعض العمليات العقلية العليا وتركيزبدنى يب رالعملية تحت عنوان " تأثير برنامج تد

 "الفردية  األلعابعلي تحسين المستوي الرقمي لالعبي بعض 
 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ  بقسم طرق التدريس  أ.د/ صالح محسن عيسوي نجا  
والتربية العملية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة  والتدريب

ً                                                          ت    السادا  مشرفا
 أستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربية الرياضة   الباقيري   إبراهيمد/ محمد 0أ

بالكلية ورئيس القسم                                     والترويح                                                                 
 مشرفاً 

 أستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربية الرياضة   د/ مجدي حسن يوسف  0أ 
قير جامعة  التربية الرياضية بأبىوالترويح بكلية                                                                 

   ية                            راإلسكند
                                                                                                                                                   

 ً  مناقشا
 تدريس أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم طرق ال  أ.د/ محمد محمد زكى محمود

 والتربية العملية بالكلية جامعة الساداتوالتدريب                                                                 
ً منا        قشا
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءاً على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السابع :
والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضة للباحثة / رشا يحيى السيد  تشكيل لجنة المناقشة

الحريرى المدرس المساعد بقسم التمرينات والجمباز والمسجلة تحت عنوان " تأثير التعلم الشبكى 
 المتمازج على بعض نواتج التعلم فى الباليه "

 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
 أستاذ التعبير الحركى كلية التربية  الرياضية جامعة   د/ حنان عبد المؤمن مندور 0أ

    حلوان                                                                              
   ً  مناقشا

 أستاذ طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية    د/ مجدى محمود فهيم  0أ.د/ أ
التربية الرياضية جامعة مدينة السادات العملية بكلية                 
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 ورئيس 
   القسم بالكلية                                                                          

  ً  مناقشا
 قسم التمرينات والجمباز  مساعد وقائم بعمل رئيس أستاذ    أ.م.د/أمل صالح سرور

                           جامعة مدينة السادات  بالكلية                                                                  
 ً  مشرفا

 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   / أميرة محمود طه  أ.م.د
             ً  مشرفا
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءاً على موافقة مجلس القسم  القرار :

 الموضوع الثامن :
تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / أشجان سعيد عبد الفتاح األسرج المقيدة لدرجة 

 وان ة والترويح تحت عنيبقسم أصول التربية الرياض الماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة
( سنة بمحافظة  12-9تأثير برنامج ترويحى على بعض الجوانب التعليمية لتالميذ المرحلة االبتدائية ) " 

 المنوفية " 
 تحت إشراف :

  ة والترويحيأستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياض    د/ لبيب عبد العزيز لبيب 0أ
 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب                                                               

 . جامعة مدينة السادات                                                                  
 ة والترويحيالرياض أستاذ مساعد بقسم أصول التربية   د/ عادل رمضان بخيت 0م0أ

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :
 الموضوع التاسع : 

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / نسرين عبد السالم أحمد بحبح المقيدة لدرجة 
وان " دور ة والترويح تحت عنيبقسم أصول التربية الرياضالماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة 

 الرياضى فى تشكيل الثقافة الرياضية لدى طالب جامعة مدينة السادات " اإلعالم
 تحت إشراف :

ة يالتربية الرياض أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول د/ محمد عبد العظيم شميس 0أ
 . مدينة الساداتالتربية الرياضية جامعة والترويح بكلية 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءا القرار :
 : عاشرالموضوع ال
على رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / أسامة محمد عبد السميع  اإلشرافتعديل لجنة 

عمارة المقيد لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " الخصائص 
الكينماتيكية للضربة األرضية األمامية والخلفية كأساس لوضع التدريبات النوعية وتأثيرها على مستوى 

 التنس "  لناشئي األداء
 قبل التعديل :  اإلشرافلجنة 

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب ورئيس القسم بالكلية   د/ محمد طلعت أبو المعاطى 0أ
 مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية جامعة  د/ هيام عبد الرحيم العشماوى 

 مدينة السادات
 الرشيد خاطرد/ سعيد عبد 0والتعديل هو إضافة أ

 بعد التعديل كاآلتى :  اإلشرافلتصبح لجنة 
 أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب  د/ سعيد عبد الرشيد خاطر0أ

 العملية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                         والتربية 
 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب ورئيس القسم بالكلية   د/ محمد طلعت أبو المعاطى 0أ

 مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة  د/ هيام عبد الرحيم العشماوى  
 السادات

 الجامعة .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  على موافقة مجلس القسم الموافقة على بناءا القرار :
 عشر:                                          حادى الموضوع ال
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تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / طاهر محمد محمد الشرقاوى المقيد لدرجة 
ب تدريبى أسلو استخدامالماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " تأثير 

 التنس "  لناشئيإلرسال على فاعلية إحراز النقاط خططى ل
 تحت إشراف :

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب ورئيس القسم بالكلية  د/ محمد طلعت أبو المعاطى 0أ
 الساداتمدينة جامعة 

 الساداتمدينة بالكلية جامعة  األلعابأستاذ مساعد بقسم   د/ جوزيف ناجي بقطر   0م0أ
 مدرس بقسم األلعاب بالكلية جامعة مدينة السادات سريع محمد    أبود/ محمد صالح 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :
                                        عشر: ثانىالموضوع ال

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / إسالم أحمد عبد السالم عثمان المقيد لدرجة 
ط المفاهيم خرائ استخدامالماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " تأثير 

 " لكرة الطائرةالمتسلسلة العنكبوتية ، التلسكوبية ( على تعلم بعض المهارات األساسية فى ا)
 تحت إشراف :

 الساداتلية جامعة أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالك  د/ طارق محمد عبد الرؤف 0أ
 بالكلية جامعة السادات األلعابمدرس بقسم   د/ أيمن سعيد عبد المرضى  

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :
 عشر:                                           الموضوع الثالث

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد خالد عبد الحميد شافع المقيد لدرجة 
الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " عالقة السلوك التنافسى بفاعلية 

 المهارات الهجومية لمراكز الالعبين ومستوى المنافسة لالعبى الدورى الممتاز لكرة القدم "بعض 
 تحت إشراف :

 أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية جامعة السادات  د/ محمود حسن الحوفى  0أ
 بالكلية جامعة السادات األلعابمدرس بقسم   د/ محمد حسين بكر سلم  

 بالكلية جامعة السادات األلعابمدرس بقسم   الكريم  د / أكرم كامل  عبد 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :

 عشر: رابعالموضوع ال
تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / آية محمد قرشى المقيدة لدرجة الماجستير فى 

الرياضية والمسجلة بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية تحت عنوان " التحليل  التربية
 الكينماتيكى كأساس لتعليم مهارة اإلرسال من أسفل فى الريشة الطائرة للمبتدئين "

 تحت إشراف :
 حركة بقسم طرق التدريس أستاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم ال  د/ خالد عبد الحميد شافع  0أ

 والتربية العملية بالكلية جامعة الساداتوالتدريب                                                                  
 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب             د/ أميرة محمود طه  0م0أ

 ربية العملية بالكلية جامعة الساداتوالت                                                                 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :

 عشر  خامسالموضوع ال
تسجيل رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / محمد بكر محمد سالم المقيد لدرجة دكتوراه 
الفلسفة فى التربية الرياضية والمسجل بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية تحت عنوان " 

رة القدم ر التعب لدى ناشئى كوتأخي األداءبرنامج تدريبى للقدرات التوافقية الخاصة وتأثيره على تحمل 
" 

 تحت إشراف :
 أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ محمد محمد زكى محمود  0أ

 والتربية العملية بالكلية جامعة الساداتوالتدريب 
 أستاذ تدريب كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية جامعة  د/ محمود حسن الحوفى  0أ

 مدينة السادات
 أستاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم  د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 0م0أ

 / رئيس الجامعة . أ.دمع رفع األمر للسيد  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :
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 عشر: سادسالموضوع ال
درجة محمود فتحى محمد الهوارى المقيد لتسجيل رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / 

دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية والمسجل بقسم المواد الصحية تحت عنوان " ميكانيكية إصابة 
 العمود الفقرى القطنى كأساس لبرنامج تأهيلى وقائى لالعب مركز الدائرة فى كرة اليد "

 
 تحت إشراف :

 القسمأستاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس   د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 0م0أ
 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                           

 مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بكلية  د/ أحمد طلحة حسين 
 . التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 رئيس الجامعة .أ.د/ مع رفع األمر للسيد  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا قرار :ال
 عشر :الموضوع السابع 

لدرجة  ةدأحمد عبد الله دبركى الفرماوى المقيآالء /  ةتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث
دام بقسم ألعاب القوى تحت عنوان " تأثير برنامج مقترح باستخ ةالماجستير فى التربية الرياضية والمسجل

 التدريبات الباليستية على القدرة العضلية والمستوى الرقمى لناشئات الوثب الثالثى "
 تحت إشراف :

 أستاذ ألعاب القوى بقسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية  د/ محمد عنبر محمد بالل  0أ
 . جامعة السادات

 مدرس بقسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  
 . السادات

 الجامعة . / رئيس أ.دمع رفع األمر للسيد  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا :القرار 
 : عشر ثامنالموضوع ال

هدير عصام الدسوقى عدس المقيدة لدرجة تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / 
الماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة بقسم التمرينات والجمباز تحت عنوان " تأثير خرائط المفاهيم 
على تعليم بعض مهارات الجمباز ومستوى التحصيل المعرفى لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعليم 

 األساسى "
 تحت إشراف :

 أستاذ طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية   د/ مجدى محمود فهيم        0أ
العملية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                 

 ورئيس 
 .القسم                                                                 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز وقائم بعمل    د/ أمل صالح سرور 0م0أ
 رئيس 

 . القسم                                                                 
 . درس بقسم التمرينات والجمباز بالكليةم          عال طه عبد الله إسماعيلد / 

 / رئيس الجامعة . أ.دمع رفع األمر للسيد  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :
 عشر : تاسعالموضوع ال

  -بعد: أسمائهمتى أول للباحثين اآلمد مدة الدراسة لمدة عام 
عبد الخالق سعد عبد الخالق عيسى المسجل لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم   -1

 . 00/9/2016حتى  1/10/2015المنازالت والرياضات المائية فى الفترة من 
الفلسفة فى التربية  دكتوراهوالمسجل لدرجة  2007 أكتوبرعادل متولى شحاتة عامر المقيد بدورة  -2

 . 00/9/2016الى  1/10/2015الرياضية وذلك فى الفترة من 
 . / رئيس الجامعة أ.د مع رفع األمر للسيد على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار :

 عشرون :الموضوع ال
مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / أحمد عادل عبد الهادى المقيد لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية 

تحت عنوان "  00/9/2016حتى  1/10/2015والمسجل بقسم التمرينات والجمباز فى الفترة من 
  ق "الخصائص البيوميكانيكية لمهارة هونما كأساس لوضع التدريبات النوعية على جهاز الحل
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 مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة . الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار :
 : عشرونحادى والموضوع ال

حمد عادل عبد الهادى محمد المقيد أتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / 
الخصائص البيوميكانيكية لمهارة " والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان  2010 أكتوبربدورة 

 هونما كأساس لوضع التدريبات النوعية على جهاز الحلق "
 : إشرافتحت 

بكلية التربية ستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم العاب القوى أ د/ مصطفى مصطفى عطوة  0أ
 الرياضية جامعة مدينة السادات

 بكلية التربية أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز         محمد الحميد شيريند/ 0م0أ
 الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                 

 والجمباز  مدرس بقسم التمرينات                  د/ ياسر على قطب                  
 / رئيس الجامعة . أ.دمع رفع األمر للسيد  القسممجلس الموافقة بناءا على موافقة  القرار : 

 -ما يسجد من أعمال :**
 : الموضوع األول
 من السيد أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب القائم بأعمال عميد الكلية بخصوص ضم كالالطلب المقدم 

 -من : 
 بقسم األلعاباألستاذ المتفرغ  أ.د / محمد جمال الدين حمادة -
 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر -

 . 2016لعضوية مجلس الكلية اعتباراً من شهر فبراير 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة ومجلس الجامعة . الموافقة القرار :

 
 ............... والله ولى التوفيق. ظهراً  الثالثةنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 

 
 

  أمين سر المجلس       
 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 
 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


