
 
 

 :الحضـــــــور

( 494الساعة الحادية عشر عقدت الجمسة رقم )م  في تمام  55/8/7152الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: عميد الكمية وبحضور كالا  محمد طمعت أبو المعاطىبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

 وتغيب عن الحضور:

  واعتذر عن الحضور :

 

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكمية الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم"  : االفتتاح
والترحيب بالسادة أعضاء المجمس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول 

 األعمال.
 

  هجلس كلية التزبية الزياضية  جتواعاهحضز 

   6142/6142 انعاو انجايعي 491 رلى انجهست

 41/8/6142 انتاريخ 
بدء 

 االجتًاع
 انثاَيت  َهايت االجتًاع انحاديت عشر 

 لاعت يجهس انكهيت  جتًاعيكاٌ اال

 ةــــــالوظيف نـــــــــاالس م

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب 4
 ة لشئون التعميم والطالبوكيل الكمي أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 2
 وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العممية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4
  رئيس قسم العاب القوى أ.د / محمد عنبر بالل 5
 رئيس قسم األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيري 6
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 7
 أستاذ متفرغ بقسم المواد الصحية  أ.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم 8
 أستاذ بقسم العاب القوي أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 9

  أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية  أ.د/ عبد الحميم محمد عبد الحميم 41
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ عادل رمضان بخيت 44
  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  42
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / احمد ابراهيم عزب 43
 والتطوير المستمر  أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 44
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العممية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 45
 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  46
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 47
 ائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية ق أ.د/ عبد الحميم يوسف عبد العميم  48

 انىظيفت االسى و
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد عمى 4
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  6
 رئيس قسم التمرينات والجمباز أ.د/ امل صالح سرور 3

 انىظيفت االسى و
 أقدم مدرس د / احمد محمد عبد العزيز  3



 دقبت  المصـــبأوالً:  

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة  5/5
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

  7152 أغسطسالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  5/7
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 والمجان المنبثقة عن مجمس الكمية .المصادقة عمى ما جاء بمحاضر األقسام  5/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عبمةثبنيًب: مىضىعبت 

 عرض الموضوعات الواردة من مجمس الجامعة . 7/5
 أحيط المجمس عمماً  القرار :

 .الةكالىريىس الوقرراج الخاصث بالالئحث الجذيذت بالفرقث الذراسيث األولي لورحلث  الةراهج و إعذاد تىصيف 7/7
 الموافقة  القرار:

 إعذاد تىصيف الةراهج و الوقرراج الوفعلث  بورحلث الذراساج العليا )دبلىم بٌىعيها ـ هاجستير ـ دكتىراٍ(, بالالئحث الجذيذت .  7/3
 الموافقة القرار:

 لمرحمة البكالوريوس .وضع الخطة الدراسية  7/4
  .الموافقة  القرار :
   أعضاء هٌئة التدرٌس  شئون ثالثا :

3/1 

 بقسم العاب القويالحٌوٌة و علوم الحركة الرٌاضٌة  ا، أستاذ المٌكانٌك مصطفى مصطفى على عطوةالطلب المقدم من أ.د/  

 إلى قسم طرق التدرٌس و التدرٌب و التربٌة العملٌة. سٌادته للموافقة على نقل

 . اإلرجاء لمزيد من الدراسة انمرار : 

3/2 

األستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بشأن النقل الً قسم  عادل رمضان بخٌتادة تقدٌم الطلب من السٌد أ.د/ إع

 األلعاب حٌث التخصص الدقٌق لسٌادته أستاذ طرق تدرٌس كرة السلة .

 . أستاذ طرق تدريس كرة انسهت  عهي انُمم نمسى األنعابانًىافمت انمرار :

3/3 
األسببتار بقسببن األلعببان  بتبببى اًتببذان سببعادتَ للتببذريد بجاهعببث ا سببكٌذريث كليببث  يحًووىد انحووىفي /أ.دذم هببي السببيذ الطلببا الوقبب

 م .2116/2112في الفصل الذراسي الصيفي هي العام الجاهعي  للةٌاج التربيث الرياضيث 

 انًىافمت .انمرار :  

3/4 

أستاذ الرياضات المائية بقسم المنازالت والرياضات المائية ووكيل  ةاألستاذ الدكتور/ مصطفي سامي عمير الطمب المقدم من 
الكمية لمدراسات العميا والبحوث وذلك بخصوص الموافقة عمي منح سيادته إجازة خاصة بدون مرتب لإلعارة في جامعة الممك 

م, ومرفق طية صورة 55/9/7158حتي فيصل كمية )التربية( بالمممكة العربية السعودية لمدة عام أول من تاريخ قيامه بالعمل و 
 من العقد.

 انًىافمت  . :انمرار

3/5 

السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية وذلك بخصوص  أستاذ األستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيمالطمب المقدم من 
مدينة السادات وذلك في العام الجامعي  الموافقة عمي انتداب سيادته لتدريس مادة المهارات الرياضية بكمية التربية جامعة

 م, ومرفق طية صورة من موافقة كمية التربية جامعة مدينة السادات عمي انتداب سيادته.7158م / 7152
 انًىافمت . :انمرار

 

 

 



 شئىن التعليم والطالة رابعب: 

4/1 
طالبب وطالببة ببد    011إلً  7102/7102عً بخصوص تعدٌل عدد الساعات النظرٌة فً الخطة الدراسٌة الجدٌدة للعام الجام

 طالب وطالبة . 51من 

 .الموافقة  القرار :

4/2 

الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بالجامعة بخصوص ضرورة تشكٌل لجان الكنترو ت بمشاركة جمٌع أعضاء هٌئة 
م طبقا  لقانون تنظٌم الجامعات وفً حالة امتناع أي التدرٌس والهٌئة المعاونة فً أعمال ا متحانات كواجب أساسً من واجباته

 عضو من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ٌحرم من مكافأة ا متحانات .

 الموافقة.القرار : 
بخصببوص مخاطبببة مكتببب التنسببٌق والمجلببس األعلببى للجامعببات بخصببوص التوبٌببع الجدرافببً  ختبببارات القببدرات الرٌاضببٌة  4/3

ة السببادات علببً أن ٌكببون مراكببب   منببوء / الشببهداء / اشببمون   إجببباري للطببذب ولببٌس اختٌبباري وكببذل  ضببم بجامعببة مدٌنبب
 مركبي الباجور وسرس اللٌان .  

 .الموافقة  : انمرار

4/4 
حببة بخصببوص إنشباء بنبب  األسبئلة لجمٌببع المببواد الدراسبٌة وتعمٌمببه وذلب  طبقببا  لذئ احمدد عدد ٌدا قتبرا  المقببدم مبن السببٌد أ.د/ 

 الجدٌدة.

  .عمي ان تتبع وحدة القياس والتقويم  الموافقة : انمرار
ا قترا  المقدم من رئٌس شعبة كرة القدم ورئٌس شعبة كرة السلة ورئٌس شعبة كرة الٌد ورئٌس شعبة كرة الطائرة بشأن نقل  1/1

 نً والعكس.بعض مقررات الذئحة الجدٌدة من الفصل الدراسً األول إلً الفصل الدراسً الثا

  .لمعام الدراسي الحالي فقط  الموافقة : انمرار
بخصوص التظلمات المتقدم بها بعض الطذب لذلتماس بمراجعة رصد درجاتهم بالمواد بعد سداد الرسوم المقررة حٌث وافق  1/2

 م علً اآلتً : 77/6/7113مجلس الجامعة بتارٌخ 

 لتظلمات علً السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة أو من ٌفوضه  حالتها الً الكنترول المختص ** تقوم ادارة شئون التعلٌم بالكلٌة بعرض ا

** ٌقوم الكنترول او اللجنة التً ٌشكلها عمٌد الكلٌة لهذا الدرض بدراسة التظلمات وتحرٌر محضر بنتٌجة الفحص وعرضه 

 علً السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة لعرضه علً مجلس الكلٌة .

 والطذب هم :

 مان طارق محمد ابو عبد هللا               بالفرقة األولً فً مادة األلعاب الصدٌرةاٌ – 0

 عبد الرحمن توفٌق محمد كمال                بالفرقة األولً فً مواد وظائء األعضاء/ الصحة الشخصٌة / المدخل . – 7

 الصحة الشخصٌة .ٌحًٌ صابر معوض الروبً                   بالفرقة األولً فً مادة  – 3

 اٌمن عبد العبٌب عبد الحمٌد حماد             بالفرقة الرابعة فً مادة اللدة ا نجلٌبٌة . – 4

 محمود عبد المطلب محمود حسن عوض      بالفرقة الرابعة فً مادة اللدة ا نجلٌبٌة . – 5

 ً مادة طرق التدرٌس .احمد عبد الناصر عبد هللا النجار              بالفرقة الرابعة ف – 6

  .عمي الرفع الي المجنة لمنظر في االلتماسات  الموافقة : انمرار
 خبمسًب: العالقبت الثقبفية  

5/0 
أستاذ القٌاس والتقوٌم بشأن دعوة سٌادته لحضور سٌمنار بمستحدثات أجهبة  وائل العٌد قندٌلالطلب المقدم من السٌد أ.د/ 

 بألمانٌا . 7102فً شهر نوفمبر  القٌاس والتقوٌم والذي ٌقام

 .انًىافمت  :انمرار

5/2 

الخطاب الوارد من مكتب السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة بشأن مذكرة األمانة العامة لجائبة األمٌر ناٌء لألمن العربً والتً تفٌد 

 7102أكتوبر  30وحتً  7102 بفتح باب استقبال الترشٌحات لجائبة األمٌر ناٌء لألمن العربً اعتبارا  من األول من ابرٌل

 والتً تخص هذا العام الدراسات األمنٌة المتعلقة بالجرائم ا لكترونٌة .



  احيط المجمس عممًا . : انمرار

5/3 

 الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث بالنسبة لتعدٌل جوائب الجامعة كالتالً : 

  لٌصبح بعد التعدٌل " أ  ٌتجاوب عمر  0رشٌح لجائبة الجامعة التشجٌعٌة بند     شروط الت 04وتعدٌل المادة    -
 عام عند اإلعذن عن الجائبة " . 45المتقدم 

  شروط الترشٌح لجائبة الجامعة للتفوق بند   أ   و   ب   لٌصبح بعد التعدٌل " ان ٌكون المتقدم  02تعدٌل المادة    -
 -تعدٌل قٌمة الجوائب لتصبح بعد التعدٌل :بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد " و
 جائبة الجامعة التقدٌرٌة  –  ج  71111جائبة الجامعة للتفوق    –  ج  05111  جائبة الجامعة التشجٌعٌة   

   ج وتعدٌل المادة 7111جائبة أحسن رسالة ماجستٌر    –  ج  3111جائبة أحسن رسالة دكتوراه    –  ج  35111  

   75   . 

  الموافقة. : رارانم

بتوجٌه السادة  74/6/7102الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن قرار مجلس الجامعة بتارٌخ  1/1

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة إدراج اسم الجامعة كمشار  فً براءة ا ختراع وتوجٌه الباحثٌن بعد إتمام الرسالة   

 دكتوراه   . –ماجستٌر 

  الموافقة. : انمرار

  ٌراعً تسجٌل  74/6/7102الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن قرار مجلس الجامعة بتارٌخ  1/1

  الكلٌة / البحوث بالقسم   الكلٌة / المعهد   قبل البدء فً إجرائها والتحقق من أن البحث ٌقع فً نطاق الخطة البحثٌة للقسم 

المعهد   وتوافً اإلدارة للدراسات العلٌا والبحوث فً حٌنه علً أن   ٌتم اعتمادها للترقٌة أو التقدم للحصول علً جوائب 

 النشر العلمً فً حال تقدٌمها بعد النشر .

  الموافقة. : انمرار

 سبدسًب : الدراسبت العليب والبحىث 

6/1 

 -على النحو التالً :7102دكتوراه   دور ٌونٌة  –ماجستٌر  –دبلوم  اعتماد نتٌجة الدراسات العلٌا  
 أوال دكتوراة الفلعفة فً التربٌة الرٌاضٌة الفرقة األولى 

 طالب  2عدد الطذب المقٌدٌن                                  
 طالب  2عدد الطذب المتقدمٌن                                 

 طالب  2ضرٌن                                عدد الطذب الحا
 طالب   2عدد الطذب الناجحٌن   

 --------عدد الطذب الراسبٌن                                              
 عدد الطذب الذٌن تم إٌقاء قٌدهم ولهم حق دخول ا متحان فرصة أولى     ٌوجد 

 % 011            النسبة المئوٌة للنجا            
 ثانٌا دكتوراة الفلعفة فً التربٌة الرٌاضٌة الفرقة الثانٌة  

 طالب 4عدد الطذب المقٌدٌن                                  
 طالب  4عدد الطذب المتقدمٌن                                 
 طالب  4عدد الطذب الحاضرٌن                                

 طالب  4عدد الطذب الناجحٌن   
 --------عدد الطذب الراسبٌن                                             

 عدد الطذب الذٌن تم إٌقاء قدهم ولهم حق دخول ا متحان فرصة أولى      ٌوجد
 % 011النسبة المئوٌة للنجا                        
 لى ملخص النتٌجة ثالثا : ماجعتٌر الفرقة االو 

 طالب وطالبة  62عدد الطذب المقٌدٌن                                 
 طالب  57عدد الطذب المتقدمٌن                                
 طالب  51عدد الطذب الحاضرٌن                               
 طالب  44 عدد الطذب الناجحٌن                                

 طالب   بعذر مقبول    3لذمتحان                   اعدد الطذب الذٌن لم ٌتقدمو
 طالب   بدون عذر  05لذمتحان                   اعدد الطذب الذٌن لم ٌتقدمو

 طالب وطالبة  6عدد الطذب الراسبٌن وٌتم فصلهم                       



 %    42                              النسبة المئوٌة للنجا       
 راب ا ماجعتٌر الفرقة الثانٌة ملخص النتٌجة   

 طالب وطالبة  44عدد الطذب المقٌدٌن                                              
 طالب  34عدد الطذب المتقدمٌن                                             

 طالب  32ن                                             عدد الطذب الحاضرٌ
 طالب  32عدد الطذب الناجحٌن                                              

 طالب  4عدد الطذب الراسبٌن ولهم حق دخول ا متحان فرصة ثانٌة           
 طالب  2          عدد الطذب الراسبٌن وٌتم إلداء قٌدهم   مفصولٌن          

 طالب   بدون عذر   01لذمتحان                                اعدد الطذب الذٌن لم ٌتقدمو
 %  44.22النسبة المئوٌة للنجا                                                  

 خامعا دبلوم الدراعات ال لٌا ملخص النتٌجة   
 طذب   4     عدد الطذب المقٌدٌن        

 طالب  3عدد الطذب المتقدمٌن                                      
 طالب   3عدد الطذب الحاضرٌن                                     
 طالب  3عدد الطذب الناجحٌن                                      

 طالب  7         عدد الطذب الراسبٌن ولهم حق دخول ا متحان     
 طالب4عدد الطذب الراسبٌن  وٌتم إلداء قٌدهم                    

 طالب   بدون عذر    6لذمتحان                   اعدد الطذب الذٌن لم ٌتقدمو
 %011النسبة المئوٌة للنجا                                               

  الموافقة. : انمرار

6/2 

  -  طالب دبلوم الدراسات العلٌا فً التربٌة الرٌاضٌة بتقدٌر عام جٌد جداُ  وهم : 3عدد    منح

 محمد جمال السيد جبر  -5
 إسالم أبو العال محمد إبراهيم  -7
 محمد توفٌق جذل دنٌا - 3     

  . الموافقة : انمرار

6/3 

  طالب  02وعددهم   7102وب فى امتحان دور ٌونٌه إلداء قٌد الطذب اآلتً أسماؤهم بعد  وذل   ستنفاذهم مرات الرس

 -وطالبة وهم  على النحو التالً :

 الدرجة ا سم م

 دبلوم  أحمد خالد محمد عبد الجواد  0

 دبلوم أحمد نادر محمد حامد  7

 دبلوم  محمود حمدى مبرو  عبد هللا 3

 دبلوم  منى متولى موسى البشارى  4

 ماجستٌر الفرقة األولى عصر أحمد حلمى عبد الهادى األ 5

 ماجستٌر الفرقة األولى  أحمد محمد عبد الدنى عوٌس 6

 ماجستٌر الفرقة األولى  عبد الرحمن محمد على كش  2

 ماجستٌر الفرقة األولى  مصطفى محمود سامى وهبة شرء  2

 ماجستٌر الفرقة األولى  مها سمٌر عبد الموجود السٌد 4



 ماجستٌر الفرقة األولى  بد الدفار سرحان هانى عبد المحسن ع 01

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  أحذم إسماعٌل شحاتة حمد  00

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  أمانى مجدى صالح رمضان  07

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  أمنٌة عبد الفتا  إبراهٌم  03

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  شٌماء إبراهٌم السٌد القاضى  04

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  محمود رفعت عبد العاطى ناصء  05

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  مصطفى عبد العبٌب السٌد ٌونس  06

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  منار شاكر عبد الفضٌل محمد الحاجة  02

 ماجستٌر الفرقة الثانٌة  وسام منصور محمود مسعود  02
 

 الموافقة. انمرار:
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 . بالفرقة األولى ماجستٌر وذل  بناءا  على طلبه 7106المقٌد بدورة أكتوبر  محمد حمدى الفوالىقٌد الطالب /   إلداء

 الموافقة .   القرار:
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 7105لسنة  010النظر فً تطبٌق ماورد من السٌد األستاذ الدكتور / وبٌر التعلٌم العالً بشأن تعدٌل بعض أحكام قانون 

 دكتوراة  . –ماجستٌر  –ل اإلخذل با متحانات لطذب الدراسات العلٌا   دبلوم بشأن مكافحة أعما

 الموافقة . القرار:
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 -منح درجة المبجستير في التربية الريبضية للطالة األتى أسمبئهم بعد :

 الدرجة القعم ال نوان االعم م

 أحمد على شعبان عدس 0

 

ب الشبببباب " تقبببوٌم رٌاضبببة المصبببارعة با ندٌبببة ومراكببب

 بمحافظة المنوفٌة  

المناب ت 

والرٌاضات 

 المائٌة

 ماجستٌر

محمبببد عببببد الموجبببود عببببد  7

 الحمٌد محمد الدباوى

تأثٌر تنمٌة بعض الصفات البدنٌة  الخاصة علبى مسبتوى 

أداء أسلوب المذكمة الجنوبٌة لناشب  البو وشبو كونبػ فبو  

  

المناب ت 

والرٌاضات 

 المائٌة

 ماجستٌر

 عبد السذم الخولىمحمود  3

 

لتنمٌبببببه بعبببببض المتدٌبببببرات البدنٌبببببة  تبببببدرٌبً برنبببببام  

والفسببٌولوجٌة فببى ضببوء تعببدٌذت القببانون وتببأثٌره علببى 

 الجودو لذعبًمستوى األداء المهارى 

المناب ت 

والرٌاضات 

 المائٌة

 ماجستٌر

 عبد الحق هأمٌر جمال عبد 4

 

تدٌبرات تأثٌر استخدام التدرٌبات البالٌستٌة على بعبض الم

  عببببًالبدنٌبببة الخاصبببة ومسبببتوى األداء المهبببارى لبببدى 

 المذكمة "

المناب ت 

والرٌاضات 

 المائٌة

 ماجستٌر

 معتب حاتم شاهٌن سذم 5

 

بنبباء اختبببار معرفببً لمببادة المذكمببة لطلبببة كلٌببة التربٌببة 

 الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات 

المناب ت 

والرٌاضات 

 المائٌة

 ماجستٌر



محمببببد السببببٌد عبببببد المببببنعم  6

 مطر

نموذج مقتر  إلعادة هندسه العملٌات اإلدارٌبة " الهنبدره 

 " بأ ندٌه الخاصة  

التربٌة  أصول

الرٌاضٌة 

 والتروٌح

 ماجستٌر

عببببد الهبببادى محمبببود عببببد  2

 الهادى محمود

"  تأثٌر استخدام تدرٌبات السرعة بالمقاومبة علبى بعبض 

 ى ناش  كرة القدم  القدرات البدنٌة وسرعة ا داء لد

 ماجستٌر األلعاب

عببببببد البببببرحمن مصبببببطفى  2

 محمد  النجار

لمتسببابقى  األداء"  عذقببة البروفٌببل البٌولببوجى بمسببتوى 

 الوثب الطوٌل "

 ماجستٌر المواد الصحٌة

محمبببببببود جبببببببابر محمبببببببد  4

 الصعٌدى

" تصببببمٌم أدوات بدٌلببببة وتأثٌرهببببا علببببى تعلببببٌم بعببببض 

   2 -6مببباربة مببن   المهببارات للمبتببدئٌن فببى رٌاضببة ال

 سنوات .

المناب ت 

والرٌاضات 

 المائٌة

 ماجستٌر

 
 الموافقة .  القرار:
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النظر فى الطلب المقدم من السادة رؤساء األقسام العلمٌة بشأن الموافقة على إلتحاق السادة أعضاء الهٌئة المعاونة بتأهٌلى 

 الى وهم على النحو الت 7102/7102دكتوراة للعام الجامعى 

 التخصص القسم ا سم  م

 طرق تدرٌس طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  م.م/ عبٌر شاكر صبرى أبو هٌبه 0

 مناه  طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  م.م/ محمد شحات عبد العظٌم شرء الدٌن 7

 طرق تدرٌس لٌة طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العم م.م/ أسماء حسنى محمد شاتوت 3

  المواد الصحٌة  م.م/ أحمد صبرى عوض 4

  المواد الصحٌة حنان ىشوقى عبد المنعم  5

  أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  م.م/ حسٌن شوق أبو الحدٌد  6

  أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح م.م/ صفاء فتحى األشو   2

 

 الموافقة . انمرار:
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والمقٌد بدورة أكتوبر   تامر أحمد فؤاد المطب جىلدارس/ اقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة لتشكٌل لجنة المن

" تأثٌر التدرٌبات النوعٌة على مستوى اجتٌاب  -: نوانبقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بعوالمسجل م 7107

 م2/7105/ 03جٌل  اختبارات النجمة الثانٌة للسباحة"تارٌخ  التس
 -تحت إشراء:

. أ.د/ صذ  محسن عٌسوى 0
 نجا

أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ  بقسم نظرٌات التدرٌب       

جامعة  –الرٌاضى وعلوم الحركة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 المنوفٌة 

 مدرس بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة  . أ.د/ وسام محمد ذكى حمدو 7

  -ذة وهم:تالسادة األساأن تكون  لجنة المناقشة والحكم من  على

 . أ.د/ صذ  محسن عٌسوى نجا 0      
 أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ  بقسم التدرٌب الرٌاضى بكلٌة  

 جامعة المنوفٌة                  مشرفا   –التربٌة الرٌاضٌة  

 . أ.د/ محمد محمد بكى محمود7
 الرٌاضى المتفرغ  بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب   أستاذ م التدرٌب 

 ناقشا  موالتربٌة العملٌة                                               

 .  أ.د/ طارق مهدى عطٌه مهدى3
 

 

 أستاذ السباحة  بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات المائٌة بكلٌة التربٌة    

 مناقشا  ٌق       جامعة البقاب –الرٌاضٌة للبنٌن       

  

 الموافقة . انمرار:
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المقٌد بدورة اكتوبر  محمد العٌد عبد ال ظٌم غانملدارس/تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة ل

داءات الهجومٌة والمسجل بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بعنوان " تأثٌر تدرٌبات انفجارٌه على سرعه بعض األ 7107

  00/07/7103" تارٌخ التسجٌل  هلناشئً رٌاضه الكاراتٌ

 تحت إشزاف : 

 أ.د/ أحمد سعٌد أمٌن خضر                      أستاذ تدرٌب المذكمة بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة 

 ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة أ.م.د/  إبراهٌم علً عبد الحمٌد اإلبٌارى     أستاذ مساعد بقسم المناب 

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 أ.د/  صفاء صالح حسٌن                        أستاذ الكاراتٌه بقسم الرٌاضات المائٌة والمناب ت 

  مناقشا  للبنات جامعة البقابٌق.        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                                                   

  مشرفا   ـ أ.د/ أحمد سعٌد أمٌن خضر               أستاذ تدرٌب المذكمة بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة        7

  مشرفا            الكلٌة ـ أ.م.د/ إبراهٌم علً عبد الحمٌد اإلبٌارى         أستاذ مساعد بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة ب3

  مناقشا  مساعد    بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة        أستاذ رضا ٌوسء ٌسري عبد القادر           / أ.م.دـ 4

 الموافقة .  انمرار:

المقٌد بدورة اكتوبر أبو ع ٌدة  عمار محمد محمدلدارس/تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة ل 6/11

والمسجل بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بعنوان " برنام  لتنمٌة القوة للعضذت العاملة فً مهارة الدفاع ضد    7101

  06/7/7106البرم فً رٌاضة المصارعة وتأثٌره علً فاعلٌة األداء " تارٌخ التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 أستاذ المصارعة المتفرع بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة              أ.د/ محمد نبوي األشرم   

 أ.م.د/بذل مرسً محمد وتوت         أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المناب ت والرٌاضات الفردٌة 

 ٌةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنوف                                                



  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 أ.د/ محمد رضا الروبً              أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظرٌات وتطبٌقات المناب ت والرٌاضات الفردٌة 

  مناقشا  درٌة            كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة ا سكن                                             

  مناقشا   ـ أ.د/ أحمد عبد الحمٌد عمارة       أستاذ المصارعة بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة         7

  مشرفا  ـ أ.د/ محمد نبوي األشرم           أستاذ المصارعة المتفرع بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة   3

 بذل مرسً محمد وتوت    أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المناب ت والرٌاضات الفردٌة / أ.م.ـ 4

  مشرفا  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنوفٌة                                       

 انًىافمت .انمرار: 

المقٌد بدورة  احمد عبد المن م مصطفً الجزارةلدارس/ٌة لتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاض 2/44

تأثٌر برنام  تدرٌبً مقتر  باستخدام تمرٌنات المنافسة على بعض " -والمسجل بقسم األلعاب بعنوان:    7107أكتوبر 

 2/4/7104تارٌخ تسجٌل الرسالة  "القدرات البدنٌة والمهارات المندمجة لناشئً كرة القدم

 تحت إشزاف : 

 قدم بقسم األلعاب بالكلٌة أستاذ كرة ال        محمود الحوفً          د/أ. .0

 د/ مؤمن محمد السٌد حسنٌن                 مدرس بقسم األلعاب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنوفٌة  – 7

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 عٌلماجد مصطفً احمد إسماأ.د/ .7
بكلٌة تدرٌب كرة القدم ورئٌس قسم تدرٌب األلعاب الجماعٌة أستاذ 

 "           ناقشا" م جامعة حلوان - بنٌن التربٌة الرٌاضٌة

 "          مشرفا" قدم بقسم األلعاب بالكلٌة          أستاذ كرة ال محمود حسن الحوفً أ.د/ .3

  "" مناقشا سم األلعاب بالكلٌة         كرة السلة بق أستاذ طارق محمد عبد الروؤء أ,د/  .4

 الوىافقث  : انمرار

المقٌد بدورة إعالم احمد عبد العالم عثمان لدارس/تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة ل 2/46
  -والمسجل بقسم األلعاب بعنوان:عنوان:  7107أكتوبر 

  "ٌم  المتسلسلة، العنكبوتٌة، التلسكوبٌة  على تعلم بعض المهارات األساسٌة فً الكرة الطائرة تأثٌر استخدام خرائط المفاه "
 04/0/7106تارٌخ التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 كرة السلة بقسم األلعاب بالكلٌة أستاذ طارق محمد عبد الروؤء / أ,د .0

 د/ أٌمن مرضى عبد البارى                                           مدرس بقسم األلعاب بالكلٌة  -7
 -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 محمد محمد رفعت محمد -0
 ئرة بقسم نظرٌات األلعاب الجماعٌة والعابأستاذ الكرة الطا

 المضرب بكلٌة الترٌبة الرٌاضٌة جامعة بنها                "مناقشا "
 أستاذ كرة الٌد بقسم األلعاب ورئٌس قسم األلعاب بالكلٌة      "مناقشا "     طارق محمد علً النصٌري -7
  م األلعاب بالكلٌة                 "مشرفا "   أستاذ كرة السلة بقس طارق محمد عبد الرؤوء  د/. أ -3

 الوىافقث  : انمرار

 م للباحثٌن ا تً اسمائهم وهم:7102/ 31/4م إلً 0/01/7102مد فترة الدراسة عام أول  فى الفترة من  2/43
 مالحظات القسم لجنة اإلشراف الباحث

محمد أبو اليزيد الحسيني 
 األعصر

 يرىأ.د/ محمد إبراهيم الباق
 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 أ.م.د/ أحمد كمال عيد
تقدم الطالب لقسم  المنازالت والرياضات المائية

 الدراسات العميا

تقدم الطالب لقسم المناب ت والرٌاضات  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرمؤمن أبو اليزيد الحسيني 



 

 أ.م.د/ أحمد كمال عيد األعصر
 د/ محمد حسين بكر

 ت العمياالدراسا المائٌة

 محمود عبد الفتاح محمد
 أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب
 أ.م.د/ محمد عباس صفوت

 أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي

المناب ت والرٌاضات 
 المائٌة

لم يتقدم لمقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسية

 محمد السيد عبد العظيم غانم
 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر
 أ.م.د/ إبراهيم عمي اإلبيارى

مناب ت والرٌاضات ال
 المائٌة

لم ٌتقدم للقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 عاصم فايز عبد العظيم زيدان

 أ.م.د/ ياسر محمد الوراقى
 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

 أ.م.د/ أحمد كمال عيد
 

المناب ت والرٌاضات 
 المائٌة

لم ٌتقدم للقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 القعبد الرحمن محمد عبد الخ

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم
د/ هبة اهلل عصام الدين 

 الدياسطى
 د/ والء كامل محمود العبد

المناب ت والرٌاضات 
 المائٌة

لم ٌتقدم للقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 حامد محمد حامد سويمم
 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر
 أ.م.د/ إبراهيم عمي اإلبيارى

 أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ

المناب ت والرٌاضات 
 المائٌة

لم ٌتقدم للقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 نبيل إبراهيم إبراهيم اسراج الدين
 أ.د/ مصطفي سامي عميرة

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم
 المنازالت والرياضات المائية

لم ٌتقدم للقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 ناني احمد رفعت إبراهيم
 براهيمأ.م.د/ أكرم كامل إ

 د/ شريف محمد عبد المنعم

لم ٌتقدم للقسم  األلعاب
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 احمد محمود نبيل محرم
أ.د/ محمود حسن محمود 

 الحوفى
 د/ مؤمن محمد السيد حسنين

لم ٌتقدم للقسم  األلعاب
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 محمود منصور خميفة
 طارق محمد عبد الرؤوء د/

   البطاوىد/ خالد عبد الفتا
 األلعاب

لم ٌتقدم للقسم 
لسداد الرسوم 

 الدراسٌة

 . الوىافقث  : انمرار

 31/4/7102و الذى تنتهى مدته القانونٌة فى  أحمد أحمد عٌعىبمد عام أول للطالب /  عزة ال مرىالطلب المقدم من أ.د/ 2/41

 الوىافقث  : انمرار

 مد عام أول . محمد شاف ً عبد الوهاببشأن المد للباحث /  لبٌبلبٌب عبد ال زٌز الطلب المقدم من أ.د/  2/41

 الوىافقث  : انمرار



بخصوص مد مدة الدراسة حٌث تنتهً المدة القانونٌة  محمد احمد مبروك عامرالطلب المقدم لقسم األلعاب من الباحث /  2/42

 . 31/4/7102للتسجٌل فً 

 الوىافقث  : انمرار

العليا بالكليث بتبى الوىافقث على الوذ  جرد لقسن طرق التذريد والتذريا والتربيث العوليث  هي قسن الذراساالىا الخطانبتبى  2/42

/ 2112الوقيذت بذورت أكتىبر   وفاء يحًد عبد انعزيزم للةاحث / 31/9/2118م إلى 1/11/2112لوذت عاهيي اعتةاراً هي 

 (.أييرة يحًىد طه عبد انرحيىليها السيذت  )أ.م.د/ م والوسجلث لذرجث الواجستير بالقسن  والوترف ع2113

 الوىافقث  : انمرار

 7107المقٌد بدورة أكتوبر  رامً رضا إبراهٌم المداحلتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث /   2/48

رات التوافقٌة وتأثٌره علً المستوي الرقمً برنام  تدرٌبً لبعض القدبقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بعنوان " والمسجل 

 " م صدر ناشئٌن011لسباحة 

 تحت إشزاف:

 أ.د/ مني مصطفي محمد عمي            أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية ـ 5
 بالكلٌة اد/ هبة هللا عصام الدٌن الدٌاسطى        مدرس بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌةـ 7

 الوىافقث  : انمرار

المسجل  7105المقٌد بدورة أكتوبر  أحمد العٌد عبٌد العٌدتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث /   2/49

 ."م7106دراسة تحلٌلٌة لمبارٌات المصارعة الرومانٌة أولمبٌاد رٌودي جانٌرو  قسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بعنوان " ب

 تحت إشراء 

 أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة            أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية -5

 د/ محمد بٌلً إبراهٌم بٌلً                مدرس بقسم المناب ت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة - 7    

 الوىافقث  : انمرار

دكتوراة   ٌقدر بمبلػ  –ماجستٌر  -الطذب الوافدٌن المتقدمٌن لذلتحاق بالدراسات العلٌا   دبلوم من  تبرعاتالنظر فى قبول  2/61

 لصالح الكلٌة . جنٌة مصري 0555

 الوىافقث  : انمرار

  -للطذب اآلتً أسمائهم بعد : 31/4/7102إلى  0/01/7106إٌقاء قٌد لمدة عام فى الفترة من  2/64

  7157المقيد بدورة أكتوبر  محمد عمى سميمان محمود -5
 7107المقٌد بدورة أكتوبر   خالد شوقى فهمى الدعوقى - 7     

 الوىافقث  : انمرار

 بشأن تعجٌل األبحاث  2/66

بقعم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة األستاذ المساعد  أمٌره محمود طه عبد الرحٌمالطلب المقدم من السٌدة الدكتور /  - 0

دلٌل إلكترونى تفاعلى تطبٌقى للتدرٌب المٌدانى "-جٌل األبحاث الخاصة بها وعددها واحد وبعنوان :لتس ال ملٌة 

 ".)التربٌة ال ملٌة( للطالبات الم لمات بالتربٌة الرٌاضٌة فى ضوء احتٌاجاتهن

 . الوىافقث  : انمرار

المعاعد بقعم طرق التدرٌس والتدرٌب  األعتاذرحٌم امٌرة محمود طه عبد البشأن الطلب المقدم من السٌدة الدكتور /  - 7 2/63

المدرس بقسم التمرٌنات والجمباب  رشا ٌحًٌ العٌد الحرٌريلتسجٌل بحث مشتر  بٌن السٌدة الدكتور /  والتربٌة ال ملٌة 

 بعنوان " استراتٌجٌة تدرٌس قائمة علً التعلم البصري وتأثٌرها علً بعض نوات  التعلم " 

 . فقثالوىا  : انمرار



األسببتاذ المسبباعد بقسببم األلعبباب كلٌببة التربٌببة الرٌاضببٌة جامعببة مدٌنببة السببادات  أ.م.د/ طددارق الجمددال الطلببب المقببدم مببن - 3 2/61

التوزٌع االحتمالً لنعدب االعدتحواذ وفاعلٌدة األداء ومعدتوي النتدائ  بخصوص الموافقة على تسجٌل بحث خاصته بعنوان: "

 كً"لتدعٌم اتخاذ القرار فً الهو

 . الوىافقث  : انمرار

 بتسجٌل األبحاث التالٌة: خفاجًأحمد عبد الوهاب الطلب المقدم من د./  -4 2/61

.المعالجة النظرٌة لمعٌارٌة احتساب نقاط مسابقة العشاري " بحث فردي" والمنشور بمجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة 0

 مدٌنة السادات.

7 - The absolute norm degree for push-ups test for track and field athletes  
  . AJSSAالدولٌة لعلوم الرٌاضة والفن   أسٌوط" بحث فردي" والمنشور بمجلة 

 الرمح . لذعبً البدنً. التقٌٌم المهارى 3

 : التالًو تسجٌل فكرة البحث 

شتر " أ.د / مصطفى عطوة ، م.د/ أحمد خفاجً . دراسة تحلٌلٌة للتوبٌع البمنً لمسابقات الوثب فى العاب القوى " بحث م0

 والمنشور بمجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات.

 الوىافقث  : انمرار

المدرس بقسم التمرٌنات والجمباب لتسجٌل بحث  رشا ٌحًٌ العٌد الحرٌريبشأن الطلب المقدم من السٌدة الدكتور /  - 5 2/62

ا ستاذ المساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  أمٌرة محمود طه عبد الرحٌم/  مشتر  بٌن السٌدة الدكتور

بعنوان " استراتٌجٌة تدرٌس قائمة علً التعلم البصري وتأثٌرها علً بعض نوات   رشا ٌحًٌ العٌد الحرٌريوالسٌدة الدكتور/ 

 التعلم " 

 الوىافقث  : انمرار

لتسجٌل بحث بعنوان " كتٌب الكترونً تفاعلً وتأثٌرة  رشا ٌحًٌ العٌد الحرٌريدم من السٌدة الدكتور / بشأن الطلب المق - 6 2/62

 علً بعض نوات  التعلم فً التعبٌر الحركً "

 الوىافقث  : انمرار

 سببعًب : لجنة شئىن خدمة المجتمع والبيئة 

2/5 
ية المستهمك وقواعد االستهالك الرشيد وآليات محاربة بشأن تنظيم ندوات ومحاضرات تعريفية مبسطة حول قانون حما

 الفساد عمي أن تعقد ندوتين في بداية العام الدراسي الجديد .

 القرار :  الموافقة

2/7 
جنيهات  51جنيهات لمسيارات الصغيرة و  5بشأن رسوم دخول السيارات داخل حرم الكمية والتوصية بتحصيل رسوم 

 خارج أعضاء الكمية ويعفي منها أعضاء لجان المناقشة والحكم والمنتدبين . لمسيارات الكبيرة وذلك من

 القرار : الموافقة .
 بشأن ترسيم مدخل الكمية لتحديد اتجاهات وأماكن دخول السيارات واالنتهاء منها قبل بداية العام الدراسي . 2/3

 القرار :  الموافقة . 
 تهاء منها مع بداية العام الدراسي الجديد .بشأن استكمال مشروع المقاعد واالن 2/4

 القرار :  الموافقة . 



 بشأن تجميل مدخل الكمية . 2/5

 القرار :   الوىافقث .

 .... وهللا ونى انتىفيك. انثاَيت ظهرا   اختتًت انجهست في تًاو انساعتويا نى يستجد يٍ أعًال 

 

  أهيــــن الوـجلس       

 
ــد عويــ               

 الكليــــــة

أ.د/ هحود إبزاهين 

 الباقيزى
 

أ.د/ هحود طلعت         

 أبو الوعاطي 
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