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 محضر اجتماع

 (619الجلسة رقم )

 م1064/1065في العام الجامعي 

 م 65/7/1065 الموافق أربعاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 الموافق رباا اجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم األ
عميد الكلية وبحضور  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  51/7/2151

 -كل من :
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/  6
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / إبراهيم محمود غريب 1
 رئيس قسم العاب القوى / بكر محمد أحمد سالم أ.د 3
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 4
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 5
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 1
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                  عبد العظيم شميسأ.د / محمد  7
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  8
 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 9
 ألعاب القوىأستاذ بقسم  حمد عنبر باللأ.د / م 60
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 66
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزينى  61
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة  63
 بقسم المواد الصحية  أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود 64
 متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةأستاذ  أ.د /صالح محسن عيسوى نجا  65
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة 61
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى  67

  واعتذر عن الحضور :
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية منى مصطفى محمد علىأ. د/ 
 رئيس قسم األلعاب   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى

 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  د / طارق محمد النصيرىأ.
 والتربية العملية  أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر 

 عن الحضور :وتغيب 
 رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.د / أشرف عبد اللطيف الخولى

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة بوقد أسته

 أعضا  المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع

 (619الجلسة رقم )

 م1064/1065في العام الجامعي 

 م 65/7/1065 الموافق أربعاءالالمنعقدة يوم 
 لمجلس الكلية المناقدة بتاريخ( 861رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 . م 9/6/5112
ً ثا  جدول األعمال: نيا

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

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

 :  الموضوع الثانى
يوليو المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 

5102  
ً  القرار :   . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
 وضع آلية لجذب الطالب الوافدين. 

 .الموافقة  القرار :
 :  الموضوع الرابع

 اعتماد الخطة التدريبية للكلية.
 .الموافقة  القرار :

 : الموضوع الخامس
 م.5102/5102موازنة الكلية للعام الجامعي  اعتماد

 .الموافقة  القرار : 
 : الموضوع السادس

مناقشة ما تتعرض له  الكليهة مهن أزمهة عهدم حضهور طهالب ألدار اختبهارات القهدرات بسهبب مها قهام به  
ودون أخذ رأى الكلية فهى ذله   مكتب التنسيق بوضع مربع جغرافى للكلية ال يتفق مع الواقع بأى  شىر

ولهذا يطالهب أعضهار مجلههس الكليهة مهن السههيد األسهتاذ الهدكتور / رئهيس الجامعههة بضهرورة دعهوة السههيد 
مهن األستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى لعقد اجتماع مهع مجلهس الكليهة لمناقشهة مها تتعهرض له  الكليهة 

ين الكهوم وههل ههذا بدايهة خطهوات تصهفية كليهة أزمة شديدة بخصوص فهتح كليهة التربيهة الرياضهية بشهب
سهنة فهى تخهريف أفضهل  55التربية الرياضية جامعة مدينة السادات تل  الصرح الرياضى الهذى اسهتمر 

العناصر التى تتولى العديد من المواقع الرياضية على مستوى مصر وقد سبق وأن قدم السيد أ.د / عميد 
علهى الكليهة والتهى قهد تهلدى الهى غلهق الكليهة فهى المسهتقبل الكلية دراسة بخصوص األضهرار التهى تقهع 

هذه الدراسة الى السيد أ.د / رئيس الجامعهة والمجلهس األعلهى للجامعهات وتهم توزيهع  إرسالالقريب وتم 
هذه الدراسة على أعضار لجنهة القطهاع التربيهة الرياضهية التهى وافقهت علهى فهتح الكليهة رغهم اعتهراض 

وقال أن الموافقة على فتح الكلية بمثابة حكم اإلعدام على كلية التربيهة الرياضهية السيد أ.د / عميد الكلية 
بالسادات ورغم ذل  تم فتح الكلية ولذا يناشد مجلس الكلية السيد أ.د / رئهيس الجامعهة اتخهاذ اإلجهرارات 

 التى تحافظ على وجود الكلية .
 رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .الموافقة مع تفويض السيد أ.د / عميد الكلية مع  القرار :

 :الموضوع السادس
بخصوص وضع نظام لتحويل طالب الكلية الراغبين فى المذكرة المقدمة من السيد أ.د / عميد الكلية 

من أعداد المرحلة الدراسية بأسبقية التقدم وال  %01حدود  فى التحويل الى كليات تربية رياضية أخرى
 يجوز التجاوز عن ذل  حفاظاً على استمرار العمل بالكلية  

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .وافقة بإجماع مجلس الكلية الم القرار :

 :  الموضوع السابع

 م1064/1065الحساب الختامي للعام الدراسي 
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 أحيط المجلس علماً. القرار :

 :شئون أعضا  هيئة التدريس **
 ل  :األوالموضوع 

  ملية بشأن الطلب المقدم من السيدالخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية الع
كتور / أحمد أمين أحمد الشافعى األستاذ المساعد بالقسم للموافقة على منح سيادت  أجازة للعمل دال

األهلى بجدة " لمدة عام ثامن " بناًر على الخطاب المرفق والذىيفيد تجديد التعاقد مع  للعمل بالنادى 
مديراً لمركز األمير عبد الفيصل لقطاع الناشئين واألوليمبي لكرة القدم بالنادى األهلى الرياضى للموسم 

 م . 5102/5102
 . الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة القرار :

 :  ثانىالالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / 

للعام لكة العربية السعودية مإبراهيم عبد الرازق محمد األستاذ المساعد بالقسم لتجديد إعارة سيادت  للم
 الثامن .
 . أ.د / رئيس الجاماةالموافقة مع رفع األمر للسيد  القرار :

 :  ثالثالالموضوع 
بشأن الطلب المقدم من د/ صفار غازي محمد سيد احمد  التمرينات والجمباز الخطاب الوارد من قسم 

المدرس بالقسم للموافقة علي تجديد اإلعارة الخاصة و ذل  للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية 
 السعودية.
 . الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة القرار :

 :االقات الثقافية **لجنة ال
 : الموضوع األول

المدرس المساعد بقسم طرق التدريس والتهدريب والتربيهة  -عودة السيد / تامر محمد جمال الدين حمادة 
للحصهول علهى درجهة الهدكتوراه مهن جامعهة  7/01/27وعضهو البعثهة الخارجيهة رقهم   -العلمية بالكليهة

 . 57/2/5102كمنيتز بألمانيا، وقد استلم سيادت  العمل بالكلية يوم 
مخاطبة قسم طرق التدريس والتدريب والتربية الاملية بالكلية بصورة إقرار استالم الاملل تم القرار : 

بالكلية ليستكمل إجرا ات االستالم، وتم إخطار اإلدارة الاامة للاالقات الثقافية بالجاماة بإقرار استالم 
 .د / رئيس الجاماة مع رفع األمر للسيد أ. الامل بالكلية وصورة استمارة مباوث عائد التخاذ الالزم

 : ثانى الموضوع ال
أسهتاذ -، مهن السهيد أ.د/ حمهدى عبهده عاصهم  7/5102/ 4المواد الصهحية الطلب المقدم فى مجلس قسم 

األسههتاذ بههذات القسههم  -بالكليههة، والسههيد أ.د/ عبههد الحلههيم يوسههف عبههد العلههيم المههواد الصههحية ورئههيس قسههم 
-Physiological  Fitness Attributes of teamلتسههجيل بحههت مشههترم بينهمهها بعنههوان 

football player are related to playing position 
والسيد أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد  -كل من السيد أ.د/ حمدى عبده عاصم  ةالموافقة ومخاطبالقرار : 

 5الاالقللات الثقافيللة بهللا وبملخصللات البحللث وبللـ  الاللليم، باسللتمارات التسللجيل السللتيفائها وموافللاه
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة  اسطوانة بالملخصات

 
 : ثالث الموضوع ال 

ـ من السيد أ.د/ خالد عبهد الفتهاح البطهاوي ـ المهدرس  8/7/5102الطلب المقدم في مجلس قسم األلعاب 
 Effect of Teacher Strategy (Cooperative Learningبالقسم لتسجيل بحت بعنوان " ُ

and Computer) on Learning the Volleyball Skills  وكهذل  الموافقهة علهي صهرف "
 مكافأة النشر الدولي عن ذات البحت .

باستمارات التسجيل الستيفائها وموافلاة  -كل من السيد أ.د/ خالد البطاوي  ومخاطبةالموافقة القرار : 
 ملللع رفلللع األملللر للسللليداسلللطوانة بالملخصلللات  5فيلللة بهلللا وبملخصلللات البحلللث وبلللـ الاالقلللات الثقا

  .أ.د / رئيس الجاماة 
 : رابع الموضوع ال

ـ األستاذ بالقسم  ـ من السيد أ.د/ محمود حسن الحوفي 8/7/5102الطلب المقدم في مجلس قسم األلعاب 
لحضور الملتمر الدولي لتحسهين األنشهطة والخهدمات فهي التربيهة البدنيهة والصهحة والرياضهة مهن أجهل 
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ـ ببحهت مشهترم  08/9/5102-02مستقبل أفضل"  بجامعة سيمارانف، في اندونسهيا ـ فهي الفتهرة مهن 
 Compared to Favorite Leadership Behaviour Between Playersبعنهوان " 

and Soccer Coaches"  " 
سيادته لموافاتنا بصورة من خطاب قبول النشر في المؤتمر و صورة ملن  ةالموافقة ومخاطب القرار :

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة نشرة المؤتمر لألهمية 
 : خامسالموضوع ال

بحهت علمهي  5الطلب المقدم من السيد الدكتور/ أحمد عبد الوههاب محمهد خفهاجي ـ لتعهديل عنهوان عهدد 
سبق تسجيلهما في مجلس قسم سابق وهما: األول ـ "جداول مقترحة لحساب نقاط المسابقات المركبة في 

القهوي" ليصهبح ألعاب القهوي" ، والثهاني ـ "معيهار تناسهبي مبتكهر فهي االختبهارات العمليهة بقسهم ألعهاب 
األول بعنههوان " معيههار تناسههبي مبتكههر الحتسههاب نقههاط المسههابقات المركبههة فههي ألعههاب القههوي" والثههاني 
بعنوان "المعيار التناسبي لتقييم الطلبهة فهي االختبهارات العمليهة بقسهم ألعهاب القهوي" وكهذا طلهب سهيادت  

ا طلهب الموافقهة علهي صهرف مكافئهة اعتماد تسجيل هذه األبحاث باألسمار المعدلة الجاري نشهرها، وكهذ
 النشر العلمي عن البحثين المشار إليهما. 

 يااد للقسم . القرار :
 **لجنة شئون التاليم والطالب

 الموضوع األول :
للموافقة على قبول عذره عن  ولىالمقيد بالفرقة األمحمد عزمى المقدم من الطالب / محمود  طلبلا

 وذل  لظروف قهرية . 5104/5102الجامعى دخول االمتحانات عن العام 
  على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجاماة .الموافقة  : القرار

 **لجنة الدراسات الاليا والبحوث :
 الموضوع األول :

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحثة / نفين حسام محمود هاشم المسجلة لدرجة الماجستير 
فى التربية الرياضية بقسم المواد الصحية بعنوان " تأثير برنامف رياضي على مستوى الكفارة الوظيفية 

   15/3/1065لدى السيدات مرضى السكر " بتاريخ 
 مع رفع األمر للسيد  على التقارير الفردية والجماعية للجنة المناقشة والحكم الموافقة بنا ا القرار :

 أ.د / رئيس الجاماة .
 : الموضوع الثانى

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحت / عادل جالل شوقي عباس المسجل لدرجة 
ة العملية بعنوان " برنامف الماجستير فى التربية الرياضية بقسم طرق التدريس والتدريب والتربي

تدريبي باستخدام تمرينات بدنية موجهة لتحسين المستوى المهارى للسالسل الخلفية على جهاز 
 .  65/1/1060الحركات األرضية لناشئي الجمباز " بتاريخ 

 مع رفع األمر للسيد  الموافقة بنا ا على التقارير الفردية والجماعية للجنة المناقشة والحكم القرار :
 أ.د / رئيس الجاماة .

 : الموضوع الثالث 
المناقشة والحكم للباحت / محمد طارق عبد العزيز عبد العزيز السويفى المسجل لدرجة تشكيل لجنة 

الماجستير فى التربية الرياضية بقسم المواد الصحية بعنوان " تأثير برنامف تأهيلي لتحسين بعض 
 والفسيولوجية لذوى االحتياجات الخاصة ذهنيا القابلين للتعلم " القدرات التوافقية 

 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
المواد الصحية  مأستاذ اإلصابات الرياضية المتفرغ بقس  أ.د/ حسين محمد صادق داود 

 بالكلية 
                                                                                                                                                    

 مشرفا  
 أستاذ بيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية     أ.د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم  

                                                                                                                                                   
 مناقشا
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 أستاذ اإلصابات الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة   أ.د/ حمدى عبد الرحيم محمد 
                                                                 حلوان                                                                        

 مناقشا 
 المواد الصحية بالكلية                  مشرفا مبقسأستاذ مساعد  أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  

 موافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .الموافقة بنا ا على  القرار :
 الموضوع الرابع : 

المناقشة والحكم للباحت / محمود عبد المجيد محمد سالم المدرس المساعد بقسم المنازالت تشكيل لجنة 
والرياضات المائية والمسجل بعنوان " تأثير استخدام تدريبات نوعية زوجية على تحسين أدار الهجوم 

 البسيط لالعبي سيف المبارزة " 
 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 فلاد     أستاذ المبارزة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية  الحأ.د/ أسامة ص
                                                            الرياضية جامعة بنها                                                    

 مناقشا
                                                    أستاذ المبارزة بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   أ.د/ نعيم محمد فوزي      

                                                                     جامعة السادات                                                    
 مشرفا

 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية       أ.م.د/ أحمد إبراهيم عزب 
                                                                      جامعة السادات                                                    

 مناقشا
أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  / محمد عباس صفوت أ.م.د

 الرياضية 
                                                         جامعة السادات                                                                 

 مشرفا
 موافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .الموافقة بنا ا على  القرار :

 : الموضوع الخامس 
المناقشة والحكم للباحت / رامى محمد قاسم عبد الجواد المسجل بقسم أصول التربية تشكيل لجنة 

 الرياضية والترويح بعنوان " لغة الجسد عبر العصور فى األنشطة الرياضية "
 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 أستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية بأبي قير جامعة اإلسكندرية                         أ.د/ على فهمى البي   
                                                                                                                                                  

 مناقشا
 أستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

                                                     القسم بالكلية          سورئي                                                    
 مناقشا

 أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية 
                                                                      جامعة السادات                                                       

 مشرفا
 موافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .الموافقة بنا ا على  القرار :

 : الموضوع السادس 
فى التربية الرياضية للباحثة / دينا السيد عبد الحميد التعديل فى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير 

عثمان المسجلة بقسم ألعاب القوى وذل  برفع الدكتورة / أميرة محمود ط  عبد الرحيم من اإلشراف 
 على الرسالة 

 لتصبح لجنة اإلشراف باد التاديل كاآلتي : 
 عة مدينة السادات أستاذ ورئيس قسم ألعاب القوى بالكلية جام  أ.د/ بكر محمد سالم  

 أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بالكلية جامعة مدينة السادات أ.م.د / إيمان إبراهيم السيسى 
مسببات الرفع اختالف وجهات النظر حول اإلجرا ات الالمية الخاصة بتطبيق البحث مع  القرار :

 السيد األستاذ الدكتور / المشرف الرئيسى بقسم ألااب القوى 
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 : الموضوع السابع 
 المناقشة والحكم على رسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحثة / دينا السيد تشكيل لجنة 

عبد الحميد عثمان المسجلة بقسم ألعاب القوى بعنوان " الفيديو التفاعلي كأسلوب لتصحيح أخطار بعض 
 . 00/3/5102خ مسابقات ألعاب القوى لتالميذ مرحلة التعليم األساسي " بتاري

 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
 أستاذ ورئيس قسم ألعاب القوى بالكلية جامعة مدينة السادات               أ.د/ بكر محمد سالم 

                                                                                                                                                  
 مشرفا

 التربية الرياضية  ةأستاذ مناهف وطرق تدريس التربية الرياضية بكلي أ.د/ عالر الدين محمد صالح  
                                                                     جامعة الزقازيق                                                     

 مناقشا
 أ.د/ محمد عنبر بالل     أستاذ ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات            

                                                                                                                                                   
 مناقشا

    أ.م.د / إيمان إبراهيم السيسى   أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بالكلية جامعة مدينة السادات       
                                                                                                                                                    

 مشرفا
 يااد للقسم . القرار :

 الموضوع الثامن : 
المناقشة والحكم للباحت / محمد أحمد عبده شلبي المسجل بقسم األلعاب بعنوان " فاعلية تشكيل لجنة 

 اتخاذ القرار في إدارة المباراة لدى مدربي كرة اليد " 
 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 الرياضية جامعة أستاذ متفرغ بقسم األلعاب بكلية التربية    أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 
                                                  مدينة السادات                                                                       

 مشرفا
 أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية   أ.د/ محمد توفيق الوليلى      

                                                         جامعة حلوان                                                                 
 مناقشا 

 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية جامعة   أ.د/ طارق محمد النصيرى  
                                                   مدينة السادات                                                                      

 مناقشا 
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية جامعة           أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 

                                                     مدينة السادات                                                                    
 مشرفا   
 موافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .الموافقة بنا ا على  القرار :

 الموضوع التاسع : 
 المسجل بقسم األلعاب  المناقشة والحكم للباحت / سامح محمد محمد صادق نيفةتشكيل لجنة 

 بعنوان " فاعلية الذات وعالقتها ببعض المتغيرات المهارية ونتائف المباريات لالعبي التنس األرضي "
 تحت إشراف : 

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية بالسادات أ.م.د/ طارق محمد خليل الجمال  
 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية جامعة   د/ محمد حسين بكر سلم  

 السادات                                                                 
 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :

 ياضية بالزقازيق مناقشاأستاذ بقسم تطبيقات األلعاب كلية التربية الر   أ.د/ محمد عبد الل  الشاذلي   
       أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب ورئيس القسم بالكلية        أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى  

 مناقشا
 مشرفا    أم.د/ طارق محمد خليل الجمال  أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية بالسادات
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 موافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماة .الموافقة بنا ا على  القرار :
 :  ااشرالموضوع ال
طرق التدريس  محمد صبحى فتوح عبد الصمد المعيد بقسم المناقشة والحكم للباحت / تشكيل لجنة 

تأثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي على تنمية " والتدريب والتربية العملية والمسجل بعنوان 
 بعض المهارات التدريسية للطالب المعلم " 

 تحت إشراف : 
 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أميرة محمود ط  عبد الرحيمأ.م.د/ 

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ب                                                                 
 مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بكلية   د/ عبد الل  عبد الحليم محمد 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                 
 

 والحكم من السادة األساتذة :وتم تشكيل لجنة المناقشة 
 طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية أستاذ    مجدى محمود فهيم محمد أ.د/ 

بكلية التربية الرياضية  العملية ورئيس القسم                                                                   
 جامعة مدينة 

                                                                   السادات                                                                   
 مناقشا

 أستاذ طرق التدريس بقسم المناهف وطرق التدريس بكلية     أ.د / سحر ياسين شرف الدين 
التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان                                                                          

 مناقشا
 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية       أميرة محمود ط  عبد الرحيمأ.م.د/ 

 العملية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                               
                                                                                                                                      

 مشرفا
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجاماةالموافقة  قرار :ال
 

 وقد إنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة الثالثة ظهراً ............... والله ولى التوفيق.
 
 

  أمين سر المجلس

 رئيس المجلس وعميد الكلية 

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 ىــــيســدى الســأ.د/ حم 
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