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الساعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم م  في تمام  19/12/2017الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كالا  محمد طلعت أبو المعاطى( برئاسة األستاذ الدكتور/ 198)

  واعتذر عن الحضور :
 

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب  : الافتتاح
 الواردة بجدول األعمال.بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 198 رقم الجلسة

 التاريخ 
19/12/

2017 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  االجتماع ةنهاي الحادية عشر 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1

 لكلية لشئون التعليم والطالبوكيل ا أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج ورئيس قسم  أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 المائيةالرياضات وتطبيقات المنازالت ونظريات   رئيس قسم أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 القوى ألعابتطبيقات ورئيس قسم نظريات  أ.د / محمد عنبر بالل 6

 المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ورئيس قسم نظريات  أ.د / طارق محمد النصيرى  7

 أصول التربية الرياضية   رئيس قسم أ.د / وائل السيد قنديل 8

 طبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةتورئيس قسم نظريات  أ.د / أمل صالح سرور  9

 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  10

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس أستاذ بقسم المناهج و أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 11

 القوى ألعابتطبيقات ونظريات أستاذ بقسم  أ.د/ ايمان ابراهيم السيسي 12

المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ونظريات  بقسم أستاذ أ.د / جوزيف ناجى بقطر 13
 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت ونظريات أستاذ بقسم  أ.د/ احمد سعيد خضر 14  

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 15

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر / طارق محمد عبد الرؤوف أ.د 16

 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت ونظريات أستاذ بقسم  أ.د/ احمد ابراهيم عزب 17

 القوى ألعابتطبيقات ونظريات أستاذ متفرغ بقسم  أ.د / بكر محمد سالم 18

 تفرغ بقسم علوم الصحة الرياضيةاستاذ م أ.د / حمدي عبده عبد الواحد عاصم 19

 أقدم استاذ مساعد أ.د/ محمد عباس صفوت 20

 أقدم مدرس  أ.د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطي 21

 الوظيفة االسم م

 الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات بقسم متفرغ أستاذ حمادة الدين جمال محمد/  د.أ 1

 المضرب ورياضات
والتدريب وعلوم طرق التدريس أستاذ متفرغ بقسم المناهج و أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 2

 الحركة الرياضية



 

 المصـــادقات  أولاً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

  2017 ديسمبرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1
 أحيط المجلس علما   القرار :

( من اخصائي المكتبات للعمل بالمكتبة كونها اكبر مكتبة  2ير عدد ) بخصوص ما جاء بمحضر لجنة المكتبات بشأن طلب توف 2/2

(  2علي مستوي الجامعة وبها اكبر عدد من الكتب والرسائل العلمية وال يوجد بها سوي اخصائي واحد باالضافة الي عدد ) 

 اداريين .

 الموافقة  القرار:
بالفرش المناسب والستائر المضادة للنيران وفق متطلبات  المكتبةفرش ارضية بخصوص ما جاء بمحضر لجنة المكتبات بشأن  2/3

 ( وحدة أرفف لعرض الكتب . 25فريق الجودة الذي زار المكتبة مؤخرا للمراجعة النهائية باالضافة الي تزويد المكتبة بعدد ) 

 الموافقة القرار:
مما يعوق العمل بالمكتبة وعدم القدرة علي لالنترنت تمر بخصوص ما جاء بمحضر لجنة المكتبات بشأن مناقشة االنقطاع المس 2/4

تسجيل البيانات اليومية الخاصة بالمترددين واالستعارة الخارجية وكذلك تسجيل الرسائل العلمية مما يعرض ادارة المكتبة 
 للمساءلة 

  .الموافقة  القرار :
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

 جامعة مدينة السادات . –بشأن االنتداب للعمل بكنترول كلية التربية العام  فتحي توفيقدكتور / الطلب المقدم من ال 3/1
  .الموافقة  القرار :

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بشأن تعين  أحمد عبد الوهاب محمد خفاجىالطلب المقدم من السيد م.  د /  3/2

لكلية والجامعة ، حيث ورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقى األساتذة واالساتذة المساعدين سيادته أستاذ مساعد بذات القسم وا

م ،  2017/  10/  31م بالجلسة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2019 - 2016لجنة اإلدارة الرياضية الدورة الثانية عشر 

 جى  . إلى درجة استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة.حيث توصى اللجنة بترقية الدكتور أحمد عبد الوهاب محمد خفا

  .الموافقة  القرار :
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بشأن الموافقة على  أحمد عبد الوهاب خفاجىالطلب المقدم من السيد الدكتور /  3/3

ك بمقر مركز ضمان الجودة والتأهيل لألعتماد بالجامعة حضور دورة تأهيل المراجعين الخارجين لمؤسسات التعليم العالى وذل

 خالل شهر ديسمبر.

 لموافقةالقرار : ا

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  بشأن التقدم  أحمد عبد الوهاب خفاجىالطلب المقدم من السيد الدكتور /  3/4

 للحصول على جائزة براءة األختراع من الجامعة .

 موافقةلالقرار : ا

رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية   األستاذ الدكتور/ أمل سرورالطلب المقدم من  3/5



 م.2018للموافقة على حضور دورة " إعداد مراجع خارجي " والمقامة بمركز الجودة بالجامعة وذلك خالل شهر يناير المقبل 

 لموافقةالقرار : ا

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  للموافقة أ.م.د/ ياسر علي قطب المقدم من الطلب  3/6

م إلى يوم الخميس 17/12/2017على حضور سيادته  دورة خاصة باإلتحاد الدولي للجمباز وذلك من يوم األحد الموافق 

 م.21/12/2017الموافق 

 لموافقةالقرار : ا

األستاذ  شعبة كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات العاب المضرب على انتداب مقدم مناللب طال 3/7

 م.2017/2018ات للعام الجامعي بناالولي للفرقة للتدريس  عادل رمضانالدكتور/ 

 لموافقةالقرار : ا

عد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات العاب االستاذ المسا أكرم كاملأكرم كامل /.دأ.م السيدالطلب المقدم من  3/8

من العام الجامعي  الثانيفي الفصل الدراسي  بكلية التربية الرياضية جامعة العريشادته للتدريس يبشأن انتداب س المضرب

 .م2017/2018

 لموافقةالقرار : ا

س بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية س بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية المدرالمدر  الدكتور/ وليد أحمد سيد أحمد عليالدكتور/ وليد أحمد سيد أحمد عليالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/9

التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وعضو لجنة التنمية الخماسي الحديث للمعاقين باالتحاد الدولي ـ وذلك بخصوص التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وعضو لجنة التنمية الخماسي الحديث للمعاقين باالتحاد الدولي ـ وذلك بخصوص 

ت تدريبية ت تدريبية م وذلك لعمل كورسام وذلك لعمل كورسا20182018//1212//3131م إلي م إلي 20182018//11//11الموافقة علي سفر سيادته إلي ايرلندا خالل الفترة من الموافقة علي سفر سيادته إلي ايرلندا خالل الفترة من 

للمدربين وحكام الخماسي الحديث لفئة المعاقين، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء للمدربين وحكام الخماسي الحديث لفئة المعاقين، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 

بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل   20012001مارس مارس   2020الصادر في الصادر في   371371رقم رقم 

بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع   مصر أو خارجها والتي يصدرمصر أو خارجها والتي يصدر

  عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، ومرفق طية نسخة من القرار.عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، ومرفق طية نسخة من القرار.

 لموافقةالقرار : ا

من من   ة التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتة التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلينظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كليالخطاب الوارد الي قسم الخطاب الوارد الي قسم  3/10

الدكتورة/ والء الدكتورة/ والء رئيس االتحاد المصري للجمباز بخصوص أفادتنا بأن االتحاد المصري للجمباز قد رشح رئيس االتحاد المصري للجمباز بخصوص أفادتنا بأن االتحاد المصري للجمباز قد رشح   الدكتور/ إيهاب أمين عيسويالدكتور/ إيهاب أمين عيسوي

عة مدينة السادات للمشاركة عة مدينة السادات للمشاركة كلية التربية الرياضية جامكلية التربية الرياضية جام  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المدرسالمدرس  محمد كامل العبدمحمد كامل العبد

في الدورة التدريبية بعنوان " اسس التغذية السليمة للرياضيين"، تحت رعاية السيد المهندس / وزير الشباب والرياضة والمقرر انعقادها في الدورة التدريبية بعنوان " اسس التغذية السليمة للرياضيين"، تحت رعاية السيد المهندس / وزير الشباب والرياضة والمقرر انعقادها 

ذكورة حتي ذكورة حتي م بمقر وزارة الشباب والرياضة، يرجي التكرم بتفرغ سيادتها خالل الفترة المم بمقر وزارة الشباب والرياضة، يرجي التكرم بتفرغ سيادتها خالل الفترة الم20172017ديسمبر ديسمبر   2020  ––  1616خالل الفترة من خالل الفترة من 

 يتسنى لها المشاركة في هذا الحدث واعتبارها في مهمة رسمية.يتسنى لها المشاركة في هذا الحدث واعتبارها في مهمة رسمية.

 لموافقةالقرار : ا

 شئون التعليم والطلاب رابعا: 

4/1 
بالفرقة الثانية والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوع من   منى سامى عبد الحميدالتقرير الطبي المقدم من الطالبه / 

 ى من قطع من الدرجة الثالثة بغضروف الركبه كما هو موضح بالتقرير .حيث ان الطالبه تعان 15/11/2017

 . الموافقة القرار :

4/2 
بالفرقة االولى و الذى يوصى بالراحه لمدة اربعة اسابيع  من  عمرو حفنى مختار ابو الغيطالتقرير الطبى المقدم من الطالب / 

 ر وتم عمل جبيره تحت الكوع كما هو موضح بالتقرير .        يعانى من كسر بالرسغ االيس بحيث ان الطال 23/10/2017

 الموافقة  . :القرار

بالفرقة الثالثة  والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوعين من  محمد صابر حسينالتقرير الطبى المقدم من الطالب/   4/3
 و موضح بالتقرير .حيث ان الطالب يعانى من  غضروف ضاغط على االعصاب الطرفيه  كما ه 12/10/2017

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة االولى والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوعين  من  ندا حمدى عبد الحىالتقرير الطبى المقدم من الطالبه /  4/4



 حيث ان تم عمل غرز بالقدم اليمنى  كما هو موضح بالتقرير . 14/11/2017

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة االولى والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوعين من  محمود سعيد عبد المنعم عيادلمقدم من الطالب /  التقرير الطبى ا 4/5

حيث ان الطالب يعانى من كسر بعظم الترقوه اليمنى و تم اجراء عملية تثبيت بشريحة و مسامير ويحتاج راحه  2/11/2017

 كما هو موضح بالتقرير .22/11/2017يوم  من  45لمدة 

 .الموافقة لقرار : ا
بالفرقة الثانية والذى يوصى بالراحه  لمدة شهر  من  نرمين عبد الحفيظ ابو سالمالتقرير الطبى المقدم من الطالبه /  4/6

 حيث ان الطالبه تعانى من نزله شعبيه  كما هو موضح بالتقرير . 14/11/2017

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة الثانية والذى يوصى بالراحه  لمدة شهر ونصف   بسام عبد المأمون محمود حسنالب / التقرير الطبى المقدم من الط 4/7

حيث ان الطالب يعانى من التهاب عظمى غضروفى بالفقرات القطنية و العجزية مع التسميع بالطرفية و  15/10/2017من 

 ارتفاع بدرجة الحراره  كما هو موضح بالتقرير .

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة الرابعه والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوعين  من  محمد خالد يوسف تعلبالتقرير الطبى المقدم من الطالب /  4/8

حيث ان الطالب يعانى من تمزق باالربطه الخارجيه للكاحل االيسر وتم عمل جبس اسفل الركبه كما هو موضح  5/12/2017

 بالتقرير .

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة االولى والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوع  من   اسامه طارق الخياطقرير الطبى المقدم من الطالب / الت 4/9

 حيث ان الطالب يعانى من كدمه بالكتف االيمن كما هو موضح بالتقرير . 26/11/2017

 .الموافقة القرار : 
 27/11/2017ة الثانية والذى يوصى بالراحه  لمدة اربعة اسابيع  من بالفرق  عال كرم سالمالتقرير الطبى المقدم من الطالبه /  4/10

 حيث ان تم عمل جبس تحت الركبة  كما هو موضح بالتقرير .

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة الثانية والذى يوصى بالراحه  لمدة اربعة ايام  من   ابراهيم اشرف ابراهيمالتقرير الطبى المقدم من الطالب /  4/11

 حيث ان الطالب يعانى من كدمات نتيجة حادث  كما هو موضح بالتقرير  2/12/2017

 .الموافقة القرار : 
 2/12/2017بالفرقة الثانية والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوع  من   محمد اسامه قاسمالتقرير الطبى المقدم من الطالب /  4/12

 نتيجة حادث  كما هو موضح بالتقرير .حيث ان الطالب يعانى من كدمات بالوجه و الذراعين 

 .الموافقة القرار : 
 25/12/2017بالفرقة الرابعه والذى يوصى بالراحه  لمدة اسبوع  من   عمرو احمد جعفرالتقرير الطبى المقدم من الطالب /  4/13

 حيث انه تم عمل خياطه بالشفه العليا  كما هو موضح بالتقرير .

 .الموافقة القرار : 
بالفرقة االولى لوالده  والذى يطالب خالد سعد هللا احمد عبد السالم سعد هللا   صورة شهادة الوفاه المقدمة من الطالب / 4/14

 بمراعاته فى الغياب .

 .الموافقة القرار : 
ى المهرجان الدورى بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالب المشاركين ف  قسم رعاية الطالب بالكليةالمذكرة المقدمه من  4/15



 وحتى شهر ابريل  الرياضى الجامعى فى االلعاب الجماعية و الفردية  كما هو مدون بالمذكرة  باالسماء وعدد االيام بدًء من شهر اكتوبر

 .الموافقة القرار : 
ركين فى مهرجان اللقاء بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالب المشا  بالكلية من قسم رعاية الطالبالمذكرة المقدمه  4/16

  23/11/2017وحتى  19الترويحى للكليات المتخصصه بمدينة فايد باالسماعيليه فى الفتره من 

 .الموافقة القرار : 
بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالبات بالفرقة االولى و الثالثه و   االدارة العامه للمدن الجامعيةالمذكرة المقدمه من  4/17

 ضمن منتخبات المدن الجامعية . 5/12/2017ت  فى  مباريات تنس الطاولة والكارتية يوم الثالثاء المشاركا

 .الموافقة القرار : 
بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالبات بالفرقة الثالثه والرابعه    االدارة العامه للمدن الجامعيةالمذكرة المقدمه من  4/18

 ضمن منتخبات المدن الجامعية  13/11/2017السله  يوم االثنين  المشاركات  فى  مباريات كرة

 .الموافقة القرار : 
الى  15/9/2017بالفرقة والذى يوصى بالراحه من   احمد مخلص صوفىالتقرير الطبى المقدم من الطالب /  4/19

 ير.حيث كان يعانى من نزلة شعبية حاده ونوبات ضيق تنفس كما هو موضح بالتقر28/11/2017

 .الموافقة القرار : 
بية رلتس وايدرلتدة طرق المان لثانية بنياقة رلفب االطلب لغياابنسبة  مجدي محمود فهيمالمذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/  4/20

 . )انذار أول( لعمليةا
 .على إخطارهم داخليا من خالل كشوف من شئون الطالب الموافقة القرار : 

ول.و التخلفات  للعام الجامعى ألاسي درالل الفصواد المن لممتحنين الجال تشكير االقسام بخصوص ما جاء بمحاض 4/21

 . م 2017/2018

 .الموافقة القرار : 
لجميع الفرق الدراسية  2017/2018بخصوص وضع جداول االمتحانات النظرية للفصل الدراسى االول للعام الجامعى  4/22

 . األربعة

 .قةالمواف القرار : 
و الطالبات يوم 13/11/2017بخصوص رفع نسبة الغياب عن كل الطلبة يوم   قسم رعاية الطالب بالكليةمن  المقدمةالمذكرة  4/23

 الجامعة فيللطلبة و الطالبات المشاركين فى سباق الطريق  13/12/2017و يوم  الرياضيالمشاركين اليوم 14/11/2017

 .الموافقة القرار : 
المشاركين  22/11/2017من قسم رعاية الطالب بالكلية  بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطلبة يوم  المقدمةرة المذك 4/24

 .باإلسكندريةالبحرية  للقاعدةالميدانية  الزيارة في

 .الموافقة القرار : 
 خامساً: العلاقات الثقافية  

5/1 

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن مبادرة بنك المعرفة  الخطاب الوارد الينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور/
المصرى لتدعيم البحث العلمى فى المجال النشر الدولى ألبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وذلك من 

  Springer Nature حها الناشر خالل وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات وذلك عن طريق المسابقة التى طر

 لمساعدة الباحثين الراغبيين فى نشر أبحاثهم فى المجالت العلمية ذات معامل تأثير  

 :   http:bit.iy/EgyptEditingللتواصل الدخول على الرابط 



  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/2 
زيووووارات( لكبووووار  –مقووووابالت   –أنشوووطة   –ت األزمووووات بعووودم التعاموووول مووووع أى ) اتصوووواال توصووووية لجنووووة ادارةبخصووووص 

 المسئولين مع اقليم كردستان أال بعد الرجوع لوزارة الخارجية (

  .أحيط المجلس علما    : القرار
 هذه المسابقة . في االشتراك فيلجميع الطلبة بالكليات التابعة للجامعة وذلك لمن يرغب  الثقافيةالمسابقة   بخصوص 5/3

  .المجلس علما    أحيط : القرار
 . 2017أكتوبر 18/19الخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة للعالقات الثقافية بشأن التعاون بين مصر والبرتغال يومى  5/4

نتشرف أن نرسل كتاب وزارة التعليم العالى مرفقا صورة من المسودة المعدلة للبروتوكول الختامى المنتظر التوقيع عليه خالل 
ت اللجنة و الموافاة بأى تعديالت مقترحة على المسودة المعدلة لعرضها على الجانب البرتغالى مع اعتبار الموضوع اجتماعا

 هام وعاجل.

  .أحيط المجلس علما    : القرار
وائز النيل والدولة جالخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة للعالقات الثقافية بشان  الترشيح والتقدم لجوائز الدولة التى تشكل  5/5

  2017لعام  التقديرية وجوائز الدولة التشجعية
 ويشترط أن يكون  المرشح المتقدم من قبل الجامعة أو المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو الجمعيات العلمية  المتخصصة .

 2017ديسمبر 31هو  اخر موعد لقبول الترشيحات Algwaezl @ yahoo.comالبريد األلكترونى الدارة الجوائز 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/6 

وادارة البحوث البحوث العلمية بشان االعالن عن برنامج الكليات لدراسات العليا الخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة ل
لذي يهدف الي دعم التعليم المهني المجتمعية بالواليات المتحدة االمريكية والمتضمن ان الهيئة قد فتحت باب التقديم للبرنامج ا

منحة للشباب المصري لالستفسار الدخول علي الموقع االلكتروني للهيئة  11والذي يقدم حوالي  2018/2019للعام االمريكية 
 Cci2bfce .eun.egعنوان البريد االلكتروني :  WWW.Fuibright-egypt.org التالي:

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/7 

وادارة البحوث البحوث العلمية بشان موافقة مجلس الجامعة بجلسته لدراسات العليا الخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة ل
ة التقديرية جائزة الجامع0بترشيح اعضاء هيئة التدريس  للحصول احسن جائزة في الجامعة  29/10/2017الثانية بتاريخ 

رسالة علمية )  جائزة الجامعة لتفوق وفي مجال العلوم التربوية والنفسية وجائزة احسن0جائزة الجامعة التشجيعية 0
ولمدة شهر من تاريخه علي  18/11/2017دكتوراه ( وجائزة احسن باحث وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق  –ماجستير 

تأثير )البحث  )دكتوراه(، وعنواند محمد رفعت محمود تركى لجائزة أحسن رسالة علمية الدكتور / محموان يرشح كالً من : 

 (استخدام تدريبات التحمل متنوعة المسارات الحركية على بعض األداءات المهارية والوظيفية لناشئى كرة القدم

 . للتفوق العلميلنيل جائزة الجامعة د/ عاطف  سيد احمد    -
 حسن رسالة دكتوراه .ألد الخالق شرشر لنيل جائزة الجامعة م.د/ أحمد حمدى عب  -

  . تفويض العميد في الترشيح واالختيارالموافقة  مع  : القرار

5/8 
الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن توقيع بروتوكول اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون االقتصادي والعلمي 

بمحضر الجلسة السابقة وكان نص القرار" يؤجل لالطالع  3/2ببند  ةيما يتعلق ببنود االتفاق. والواردوالفني وإبداء الرأي ف
 .والدراسة واالتفاق واختيار البنود وموضوعها بالجلسة القادمة

 ريب وعلوم الحركة الرياضيةتم العرض وال توجد تعديالت وتمت الموافقة علي بنود االتفاق من قبل قسم المناهج وطرق التدريس والتد : القرار

5/9 
الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن توصيات السفارة المصرية في باكستان بتطوير التعاون العلمي بين الجامعات 

بمحضر الجلسة السابقة وكان نص القرار" يؤجل لالطالع والدراسة واالتفاق  3/3ببند  ةالمصرية والباكستانية. والوارد
 البنود وموضوعها بالجلسة القادمة".واختيار 

  تم العرض وال توجد تعديالت وال مانع من تطوير التعاون المشترك من قبل قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة     : القرار
  . الرياضية         

نح والبعثات بشان خطاب المكتب الثقافي المصري بمونتلاير الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة الم 5/10

http://www.fuibright-egypt.org/


في اطار االتفاقية بين المجلس األعلى للجامعات  لدراسة الدكتوراه منح 4لعددكندا المتضمن اعالن جامعة مونتلاير الدوري  –

 ديسمبر .31اقصاه نوفمبر واستالم الترشيحات في موعد  15المصرية وجامعة مونتلاير ويتم االعالن عنها سنويا في 

  احيط المجلس علما  . : القرار

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  مني محمد كمال حجازي الطلب المقدم من األستاذة الدكتورة /  5/11
 مشترك في المؤتمر بعنوان: المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة علي اشتراك سيادتها ببحث

Title: Design and construction of psychological pollution scale for students at faculties of 
physical education, Sadat City and Minya Universities 

By   Mostafa Hussein bahy1  Mona Mohamed Kamal Hijazi2 
19, Dubai-ICTEL),  Feb 18(onference on Teaching, Education & Learning International C –3rd  -2018  

  .الموافقة : القرار
الخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة للدراسات العليا وادارة البحوث البحوث العلمية بشان مذكرة  األمانة العامة لجامعة الدول  5/12

اعتزام األمانة تنظيم المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية خالل الفترة  نيب العمل (  بشأالعربية )ادارة التدريب وتطوير أسال
 الذى يهدف الى تعريف الطالب المشاركين بجوانب منظومة العمل العربى المشترك .2018حتى مارس  2017نوفمبر 15من 

 .الموافقة القرار : 
ستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع فتح باب التقديم للبرنامج الذى الخطاب الوارد الينا من مكتب السيد األ 5/13

سة بالكليات امنحة للشباب المصرى للدر 11والذى يقدم حوالى  2018/2019يهدف الى دعم التعليم المهنى للعام األكاديميى 
 المجتمعية فى الواليات المتحدة االمريكية . 

 لمدة سنه فى المجاالت األتية :  2018يف من عام تبدأ المنحة فى فصل لص
التعليم فى مرحلة  –السالمة العامة  –ادارة ألعمال  –وسائل األعالم  -التطبيقية الهندسة –تكنولوجيا المعلومات  –الزراعة 

 السياحة والفنادق. –الطفولة المبكرة 
 .أحيط المجلس علما    القرار : 

لترشيح لجائزة للدراسات العليا والبحوث بخصوص امن  مكتب السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة الخطاب الوارد الينا   5/14
 م.2017الكومستيك فى مجال العلوم والتكنولوجيا وفى علوم األحياء والكيمياء لعام 

 .أحيط المجلس علما    القرار : 
ت العليا وادارة البحوث العلمية بشان مقابلة السيدة سفيرتنا فى زغرب مع السيد الخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة للدراسا 5/15

الدكتور داريو ناكشين وزير الصحة الكرواتى وزلك لتعزيز العالقات الثنائية فى كافة المجاالت من خالل تبادل الطالب بين 
لعربية فى زغرب أفادت بأنه لم يتسنى ترجمة الجهات التعليمية واالعتراف لمتبادل بالشهادات وان سفارة جمهوريه مصر ا

المجاالت المقترحة الواردة من قبل ا لجامعات المصرية  باللغة اإلنجليزية بشكل دقيق باعتبارها ذات طابع فنى لذا ا نرجوا 
 موافاتهم بترجمة دقيقة لمقترحات الكلية .

 .أحيط المجلس علما    القرار : 
 

 لبحوث سادساً : الدراسات العليا وا

أولى دكتـــــــــــــــــوراه ( دورة الخريف  –أولى ماجستير  –تحديد موعد امتحانات الدراســـــــــات العليــــــــــــا ) دبلوم  6/1

على   24/1/2018حتى    20/1/2018الفترة من   في واالمتحان التحريري 13/1لالمتحان الشفهي والعملي يوم  2017



 النحو التالى:

 أوالً : مرحلة الدبلوم

اليوم و 

 التاريخ

 

زمن  المقرر رمز المقرر رمز القسم العلمى

 الامتحان

توقيت 

 الامتحان

السبت 

20/1/2018 

 3 طرق وأألساليب التربية الرياضية 510 ط.د.ح ) طرق تدريس (
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 قراءات متقدمة فى اإلصابات الرياضية 510 ع.ص ) إصابات (

 مشكالت فى رياضة التخصص 501 (ج.م ) كرة قدم 

األحد 

21/1/2018 

 1-10 3 تكنولوجيا التعليم فى التربية الرياضية 511 ط.د.ح ) طرق تدريس (

 فسيولوجيا اإلصابات الرياضية 512 ع.ص ) إصابات (

 اإلختبارات واملقاييس فى رياضة التخصص 503 ج.م ) كرة قدم (

الثالثاء 

23/1/2018 

 1-10 3 التربية الرياضية كمهنة 515 طرق تدريس (.د.ح ) 

 قراءات متقدمة فى التدليك الرياض ى 517 ع.ص ) إصابات (

 اإلعداد البدنىفى رياضة التخصص 508 ج.م ) كرة قدم (

األربعاء 

24/1/2018 

 1-10 3 مشكالت الرياضة املدرسية 517 ط.د.ح ) طرق تدريس (

 عافات األوليةاإلس 518 ع.ص ) إصابات (

 اإلعداد املهارى فى رياضة التخصص 509 ج.م ) كرة قدم (

 ثانيا ً : درجة الماجستير 

 اليوم و التاريخ

 

رمز  رمز القسم العلمى 

 المقرر

زمن  المقرر

 الامتحان

توقيت 

 الامتحان

ص.ت ) إجبارى كلية لكل   20/1/2018السبت 

 النظرية (  –األقسام العملية 

 1-10 3 (  1ختبارات واملقاييس فى التربية الرياضية ) اإل  602

اإلثنين 

22/1/2018 

  مناهج التربية الرياضية لذوى اإلحتياجات الخاصة 610 ط.د.ح ) طرق تدريس (

 

 

 

3 
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 قراءات فى أساسيات التدريب الرياضى 619 علم التدريب الرياضى 

 ريب الناشئين فى رياضة التخصصقراءات فى تد 601 ع.ق ) ألعاب قوى( 

 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخصص 601 ج.م ) ألعاب جماعية ( 

 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخصص 628 ج.م )ألعاب مضرب ( 

 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخصص  601 ج.ت.ع ) جمباز (

 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخصص 610 ج.ت.ع) تمرينات ( 

 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخص 619 ج.ت.ع) تعبير حركى (



 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخصص 601 م.م ) منازالت (  

 قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة التخصص 628 م.م ) سباحة ( 

 برامج تأهيل اإلصابات  611 ابات وتأهيل (ع.ص ) إص

 ( 1األصول العلمية للترويح الرياضى )  648 ص.ت  ) اصول تربية (  

 قراءات في االعالم والعالقات العامة 638 ص.ت ) االدارة الرياضية (

األربعاء 

24/1/2018  

  ضيةحلقات بحث طرق تدريس التربية الريا  612 ط.د.ح ) طرق تدريس (

 

 

 

3 
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 اإلعداد المهنى للمدرب الرياضى 621 علم التدريب الرياضى 

 قراءات فى مشكالت رياضة التخصص 604 ع.ق ) ألعاب قوى( 

 مشكالت رياضة التخصص قراءات فى 604 ج.م ) ألعاب جماعية ( 

 قراءات فى مشكالت رياضة التخصص  631 ج.م )ألعاب مضرب ( 

 قراءات فى مشكالت رياضة التخصص  604 .ت.ع ) جمباز (ج

 قراءات فى مشكالت رياضة التخصص  613 ج.ت.ع) تمرينات ( 

 قراءات فى مشكالت رياضة التخصص  622 ج.ت.ع) تعبير حركى (

 قراءات فى مشكالت رياضة التخصص  604 م.م ) منازالت (  

 مشكالت رياضة التخصصقراءات فى  631 م.م ) سباحة ( 

 إعداد أخصائى إصابات المالعب  612 ع.ص ) إصابات وتأهيل (

 حلقات بحث فى الترويح الرياضى 650 ص.ت  ) اصول تربية (

 قراءات في ادارة الدورات واالحداث الرياضية 640 ص.ت ) االدارة الرياضية (

 ثالثاً : درجة الدكتوراة 

 اليوم و التاريخ

 

رمز  رمز القسم العلمى 

 المقرر

زمن  المقرر

 الامتحان

وقيت ت

 الامتحان

السبت 

20/1/2018 

  التنمية المهنية لمعلم التربية الرياضية 718 ط.د.ح ) مناهج التربية الرياضية (
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 قراءات متقدمة فى تقويم وقياس التدريب الرياضى 728 ص.د.ح )علم التدريب الرياضى (

 اإلتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص  708 ع.ق ) ألعاب قوى (  

 اإلتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص  708 ج.ت.ع ) جمباز (

 اإلتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص  708 ج.م ) كرة قدم (

 لتخصصاإلتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة ا 738 ج.م ) تنس طاولة (

 اإلتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص 708 م.م ) منازالت (

 اإلتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص 738 غطس ( –م.م ) سباحة 

 التطورات فى العالج  الجينى لالصابات الرياضية 722 ع.ص ) إصابات وتأهيل (

 سات الفسيولوجية لذوى اإلحتياجات الخاصةالقيا 742 ع.ص ) ذوى االحتياجات الخاصة (

 طرق البحث فى فسيولوجيا الرياضة 707 ع.ص ) فسيولوجيا الرياضة (

 قراءات متقدمة فى التدريب العقلى 710 ص.ت ) علم النفس الرياضى (

 قراءات متقدمة فى إدارة المرافق والمنشآت 742 ص.ت ) اإلدارة الرياضية (



 قراءات متقدمة في االعالم والعالقات العامة 746 دارة الرياضية (ص.ت ) اال

 دراسات فى طرق قياس وتقويم أنماط الجسم 721 ص.ت ) القياس والتقويم الرياضى(

األحد 

21/1/2018 

  قراءات متقدمة فى طرق تدريس التربية الرياضية  711 ط.د.ح ) مناهج التربية الرياضية (
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 ( 1تطبيقات فى برامج التدريب الرياضى )   722 ص.د.ح )علم التدريب الرياضى (

حلقات بحث فى اخطيط الموسم الرياضى  لرياضة   702 ع.ق ) ألعاب قوى (  

 ( 1التخصص ) 

حلقات بحث فى اخطيط الموسم الرياضى  لرياضة  702 ج.ت.ع ) جمباز ( 

 ( 1التخصص ) 

حلقات بحث فى اخطيط الموسم الرياضى  لرياضة  702 (  ج.م ) كرة قدم

 ( 1التخصص ) 

حلقات بحث فى اخطيط الموسم الرياضى  لرياضة  732 طاولة ( ج.م ) تنس

 ( 1التخصص ) 

حلقات بحث فى اخطيط الموسم الرياضى  لرياضة  702 م.م ) منازالت ( 

 ( 1التخصص ) 

ات بحث فى اخطيط الموسم الرياضى  لرياضة حلق 732 غطس (  –م.م ) سباحة 

 ( 1التخصص ) 

 قراءات متقدمة فى اإلصابات الرياضية والتأهيل الرياضى 711 ع.ص ) إصابات وتأهيل (

 قراءات متقدمة فى رياضة ذوى اإلحتياجات الخاصة 733 ع.ص ) ذوى االحتياجات الخاصة (

 ات متقدمة فى فسيولوجيا الرياضةقراء 701 ع.ص ) فسيولوجيا الرياضة ( 

 ( 1ة فى علم النفس الرياضى  )  قراءات متقد 705 ص.ت ) علم النفس الرياضى ( 

 ( 1حلقات بحث فى اإلدارة الرياضية  )   736 ص.ت ) اإلدارة الرياضية ( 

 قراءات متقدمة في االدارة الرياضية 735 ص.ت ) االدارة الرياضية (

 قراءات متقدمة فى القياس والتقويم فى المجال الرياضى 715 القياس والتقويم الرياضى( ص.ت )

الثالثاء 

23/1/2018 

  ( 1تطبيقات فى طرق تدريس التربية الرياضية )   712 ط.د.ج ) مناهج التربية الرياضية (
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 ( 1ط التدريب الرياضى ) حلقات بحث فى تخطي  724 ط.د.ح ) علم التدريب الرياضى ( 

 ( 1تطبيقات فى مشكالت رياضة التخصص )  704 ع.ق )ألعاب قوى (

 ( 1تطبيقات فى مشكالت رياضة التخصص )  704 ج.ت.ع ) جمباز ( 

 ( 1تطبيقات فى مشكالت رياضة التخصص )  704 ج.م ) كرة قدم ( 

 ( 1رياضة التخصص ) تطبيقات فى مشكالت   734 ج.م ) تنس طاولة ( 

 ( 1تطبيقات فى مشكالت رياضة التخصص )  704 م.م ) منازالت ( 

 ( 1تطبيقات فى مشكالت رياضة التخصص )   734 غطس ( -م.م) سباحة 

 تكنولوجيا التأهيل فى اإلصابات الرياضية 715 ع.ص ) إصابات وتأهيل ( 

 ( 1بيقات إشتراطات رياضة ذوى اإلحتياجات الذهنية  ) تط 734 ع.ص ) ذوى االحتياجات الخاصة (

 تطبيقات فسيولوجيا الرياضة 703 ع.ص ) فسيولوجيا الرياضة ( 

 ( 1حلقات بحث فى اإلعداد النفسى للرياضين )   706 ص.ت ) علم النفس الرياضى (

 إلدارةدراسة متقدمة فى اإلصول العلمية ل 738 ص.ت ) اإلدارة الرياضية ( 

 قراءات متقدمة في اقتصاديات الرياضة 739 ( الرياضية اإلدارة)  ت.ص

 ( 1تطبيقات فى القياس والتقويم الرياضى )  718 ص.ت ) القياس والتقويم الرياضى (



األربعاء 

24/1/2018 

ص.ت ) إجبارى كلية لكل األقسام 

 النظرية ( –العملية 

 1-10 3 ( 2البحث العلمى )  703

 

  الموافقة. : القرار
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والمعيد بقسم نظريات  2016المقيد بدورة أكتوبر  أحمد أشرف البشالرياضية  للباحث /  التربيةفى  تسجيل رسالة الماجستير

ض وتطبيقات ألعاب القوى بعنوان " برنامج تعليمى مقترح باستخدام السبورة التفاعلية وأثره على جوانب العملية التعليمية لبع

 مسابقات العاب القوى لتالميذ المرحلة اإلعدادية " . 

  -وتتكون لجنة األشراف من السادة : 

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل .                   أستاذ ورئيس قسم نظريات وتطيبقات ألعاب القوى 

 لعاب القوىأ.م.د/ سالى عبد التواب البهواشى .           أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطيبقات أ

 قسم نظريات وتطيبقات ألعاب القوى مدرس بقسم                    د/ محمد عبد المجيد أبو نيا .

  . الموافقة : القرار
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والمعيد بقسم نظريات  2016المقيد بدوره أكتوبر  محمود جابر زهو /تسجيل رسالة الماجستير فى التربيه الرياضية  للباحث

الجماعية ورياضات المضرب تحت عنوان: "بناء مقياس للحوكمة الرياضية كمؤشر لمستوي القدرة  وتطبيقات الرياضات

 “التنافسية المستدامة لالتحاد المصري للكرة الطائرة 

 -وتتكون لجنة األشراف من السادة : 

ة ورياضات أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعي خالد عبد الفتاح إسماعيل  /دأ.م.   -1

 جامعة مدينة السادات -المضرب بكلية التربية الرياضية 

 جامعة مدينة السادات -مدرس بقسم إدارة االعمال كلية التجارة  د/ ايمن عادل عبد الفتاح عيد  -2

 
 الموافقة. القرار:

6/4 

 2016لمقيد بدورة أكتوبر ا مصطفي محمود حامد الجمسي /الرياضية  للباحث التربيةتسجيل رسالة الماجستير فى 

 -والمسجل  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب تحت عنوان: 

 “"استخدام برنامج لأللعاب الصغيرة على تعليم بعض المهارات األساسية في كرة اليد لتالميذ المدارس االبتدائية 

 -وتتكون لجنة األشراف من السادة : 
أستاذ كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  ال الدين حمادهجم محمد د/. أ  -1

جامعة مدينة  -ورياضات   المضرب بكلية التربية الرياضية 

 السادات

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  هيام عبد الرحيم العشماوى /د  -2

 المضرب

 ينة الساداتجامعة مد -بكلية التربية الرياضية 

 

 الموافقة  : القرار
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والمسجلة بقسم  2016المقيدة بدورة أكتوبر  سارة عاطف فتحيالرياضية  الباحث/  التربيةتسجيل رسالة الماجستير فى 

 -نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية تحت عنوان: 



ة علي تعلم بعض المهارات الهجومية والتحصيل المعرفي في كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية "تأثير المديوالت التعليمي

 “جامعة مدينة السادات 

 -وتتكون لجنة األشراف من السادة : 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م. د/ أكرم كامل إبراهيم عبد الكريم  -1

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية الرياضية ورياضات المضرب ب

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  د/ محمد صالح أبو سريع -2

 جامعة مدينة السادات -المضرب بكلية التربية الرياضية 

 

 الموافقة  : القرار
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والمدرس المساعد بقسم  2016المقيدة بدورة اكتوبر  توتهناء حسني محمد شلتسجيل موضوع رسالة الدكتوراة الباحثة / 

  اصول التربية الرياضية  بعنوان " دراسة تحليلية للترويح التجاري بمحافظة المنوفية    " 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :

 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالكليةأ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب             أستاذ إدارة التنس           

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي         أستاذ مساعد  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  بالكلية
 الموافقة  : القرار
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بعنوان "   2016بر المقيدة بدورة اكتو سارة مصطفي عبدهللاتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية الباحثة / 

 بناء مقياس للصالبة النفسية لدي مدربي ألعاب القوي   " 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 

 أ.د/محمد إبراهيم الباقيري            أستاذ علم النفس بالكلية .1
 القوي بالكلية                       أ.د/ محمد عنبر بالل               أستاذ ألعاب القوي ورئيس قسم ألعاب .2
    د /محمد حسين بكر                 مدرس  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية.  3     

 .تعديل اإلشراف بموجب تفويض رئيس القسم  : القرار

6/8 

 2016المقيد بدورة اكتوبر   ليلعبدالحميد محمد سمير ختسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية  الباحث / 

 بعنوان " دراسة تحليلية مقارنة لمستوي أداء الفريق القومي للجمباز رجال و أبطال العالم في ضوء تعديالت القانون " 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 

 تقويم ورئيس قسم أصول التربية وائل السيد قنديل                      أستاذ القياس وال,أ.د/  .1
 الرياضية بالكلية                                                                           

 .د/ أحمد محمد عبدالعزيز                     مدرس بقسم التمرينات والجمباز بالكلية  .2
 

 الموافقة  : القرار
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المقيد بدورة المقيد بدورة   مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانمللباحث/ للباحث/   م لرسالة الماجستير فى التربية الرياضيةم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضيةتشكيل لجنة المناقشة والحكتشكيل لجنة المناقشة والحك

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بعنوان " تأثير استخدام تدريبات السرعة علي توقيت بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بعنوان " تأثير استخدام تدريبات السرعة علي توقيت   20142014أكتوبر أكتوبر 

    ههه الكاراتيه الكاراتيبعض أساليب الهجوم المضاد في مباريات الكوميتيه لدي ناشئي رياضبعض أساليب الهجوم المضاد في مباريات الكوميتيه لدي ناشئي رياض

 تحت إشراف 



  د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب                  أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةد/ أحمد إبراهيم أحمد عزب                  أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية00أأ

  المائيةد/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ         أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ         أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات 00مم00أأ

  فر                     مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةفر                     مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةد/ عمرو محمد  سعد جعد/ عمرو محمد  سعد جع

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

  د/ أمل فاروق على سالم                    أستاذ تدريب الكاراتية بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفرديةد/ أمل فاروق على سالم                    أستاذ تدريب الكاراتية بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية00أأ

ً                                         كلية التربيه الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان               كلية التربيه الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان                                                                                                                        ً مناقشا   مناقشا

ً 00أأ ً د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب                  أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية          مشرفا   د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب                  أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية          مشرفا

ً د/ رضا د/ رضا 00مم00أأ ً يوسف يسرى عبد القادر          أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية          مناقشا   يوسف يسرى عبد القادر          أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية          مناقشا

ً 00أ.مأ.م ً د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ         أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية           مشرفا  د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ         أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية           مشرفا

 الموافقة  : القرار

بعنوان " المدرس المساعد بقسم علوم الصحة  سها احمد الشريفشكيل لجنه المناقشة والحكم لرساله الدكتوراه للباحثه / ت 6/10

 PPARG Genes , Adiponectin Geneبعنوان ) دور الجينات االيضيه )   2014الرياضية المقيدة بدوره أكتوبر 
,Leptine  Gene ذائى ورياضى مقترح(( فى انقاص الوزن باستخدام برنامج غ 

 :تحت إشراف 

 أ.د/ حسين احمد  حشمت                 أستاذ وظائف االعضاء المتفرغ بكليه طب جامعة الزقازيق

   .د / حمدي عبده عبدالواحد عاصم        أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية             أ

 -لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة وهم:على أن تكون        

 الوظــــــيفة الاســــــم

 أستاذ وظائف االعضاء المتفرغ بكليه طب جامعة الزقازيق      )مشرفآ ( أ.د/ حسين احمد  حشمت

 أ.د/ محمد سيد سالمه
 كليه العلوم ونائب رئيس البيولوجيةأستاذ متفرغ بقسم التقنيه 

         جامعة عين شمس سابقا                    ) مناقشآ (                                      

 أ.د / حمدي عبده عبدالواحد عاصم
   أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية               

ً جامعة مدينة السادات .         )   -كلية التربية الرياضية  -   ( مشرفا

 .د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليمأ
     -أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  

 ( مناقشا )     جامعة مدينة السادات .     -كلية التربية الرياضية  
 

 الموافقة  : القرار

 

 

قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم ب 2012المقيد بدورة أكتوبر  حسام الدين عمر جمعةمد مدة الدراسة للباحث /  6/11



 30/9/2018حتى  1/10/2017الحركة الرياضية لمدة عام فى الفترة من 

 الموافقة  : القرار

  -منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم اصول التربية الرياضية  للطالب االتى أسمائهم بعد : 6/12

 شيماء علي محمد صالح -3محمد حسني محمد عبدالفضيل       -   2محمد عبدالحليم محمد النوحي   

 الموافقة  : القرار

الثقافة الصحيه وعالقتها درجة الماجستير في التربية الرياضية بحث بعنوان "  محمد السيد عبد الفتاح حبيبمنح الباحث /  6/13
" واعتماد قرار ساسى بادارة منشأة القناطر التعليميه بالجيزهبانتشار التشوهات القواميه لتالميذ المرحله االولى من التعليم اال

 لجنة المناقشة والحكم .

 الموافقة  : القرار

النظر فى الطلب المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات بإفادته فى تحديد أن الكلية عملية أم نظرية  وذلك لتحديد صرف  6/14
 . وراة (دكت –مكافأة  الرسائل العلمية ) ماجستير 

 دكتوراه( طبقا لالئحة الكلية.-تم صرف مكافأة الرسائل العلمية )ماجستير : القرار

 والمسجل 2016المقيد بدورة اكتوبر  محمد كساب مصطفي حسب هللالباحث / تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل 6/15

برنامج تدريبي مقترح لتحسين مستوي أداء بعض ن " تأثير المنازالت والرياضات المائية بعنوانظريات وتطبيقات بقسم 

 اللكمات والركالت والطرحات لناشئي الكونغ فو ساندا

  -لجنة اإلشراف مكونة من :

 بالكلية المنازالت والرياضات المائيةـ أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة    أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات 1

 المنازالت خضر      أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين 2 

 كليةالوالرياضات المائية ب                                                      

 الموافقة  : القرار

 2016المقيد بدورة اكتوبر  زهران محمود زكريا عبد المعطيلباحث/ تسجيل رسالة الماجستير رفى التربية الرياضية ل 6/16

دراسة تحليلية لبعض األداءات المهارية بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بعنوان " والمسجل 

 " 2017لمالكمي األوزان المختلفة )خفيفة ـ متوسطة ـ ثقيلة( ببطولة العالم بهامبورج 

  -لجنة اإلشراف مكونة من :

 المنازالت أحمد سعيد أمين خضر                أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات ـ أ.د/ 1

 كلية الوالرياضات المائية ب                                                                

 كليةالالمنازالت والرياضات المائية بيات وتطبيقات ـ أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد         أستاذ مساعد بقسم نظر2

 الموافقة  : القرار

 

 



 بشأن تسجيل األبحاث  6/17/1 6/17

األبحاث  تسجيل عناويناألستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة على  أحمد أمين أحمد الشافعي/  دأ.م.الطلب المقدم من 
 ( بحث كالتالي:1الخاصة بسيادته وعددهم )

ستخدام فرشات القدم الطبية على مستوى االتزان الديناميكي وبعض الُمتغيرات البدنية والمهارات األساسية تأثير ا"
 ”لناشئي كرة القدم

"The effect of using medical foot insoles on the level of dynamic equilibrium and some  
l players"physical variables and basic skills in youth footbal 

 الموافقة  : القرار

األستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته  عبد هللا عبد الحليمالطلب المقدم من د /  6/17/2 
 ( بحث كالتالي: 1وعددهم )

اهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم "التصميمات االلكترونية وتأثيرها على نواتج تعلم بعض المقررات الدراسية بقسم المن
 "الحركة الرياضية

 الموافقة  : القرار

( 1المدرس بالقسم للموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته وعددهم ) السيد فتح هللاالطلب المقدم من د /  6/17/3 
 بحث كالتالي:

ية األساسية لتالميذ الحلقة االولى من التعليم األساسي برنامج تربية حركية مقترح وأثره على تنمية المهارات الحرك"
 بمحافظة المنوفية"

 الموافقة  : القرار

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 
 بشأن زياره القافلة الطبية باإلدارة الطبية بالجامعة لدار رعاية المسنين رقيه مهدى خضرالتقرير الوارد من السيدة الدكتور / 

 م متضمن فاعليات الزيارة وااليجابيات والسلبيات .11/12/2017السادات بتاريخ  بمدينة

 أحيط المجلس علما  : القرار

7/2 
عضو لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئة بشأن المعرض الخيرى السنوى للمالبس  محمد عنبر باللد/ 0التقرير الوارد من السيد أ

 0م 5/12/2017والمنعقد بتاريخ 

 أحيط المجلس علما  : القرار

عضو لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئه بشأن ندوة التنميه البشريه المقدمه  محمد عنبر باللد/ 0بشأن التقرير الوارد من السيد أ 7/3
ن مؤسسه الفقى المدرب المعتمد م وليد فتحىمن مؤسسه الهضبه لتنميه المجتمعيه بعنوان )صنع القرار ( والتى ألقاها  االستاذ/ 

 0 العالمية

 أحيط المجلس علما  : القرار



لشئون خدمه  الجامعةوالسيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس  الجامعةمن السيد االستاذ الدكتور / رئيس  الواردةبشأن المكاتبات  7/4
 0 البيئةالمجتمع وتنميه 

 أحيط المجلس علما  : القرار

بخصوص كتاب السيد االستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن  الخطةومتابعة  التخطيط إدارة ةبشأن مذكر  7/5
مراعاه  12/10/2017( بتاريخ 92كتاب السيد اللواء ا.ح / أمين عام مجلس الوزراء والمتضمن أن مجلس الوزراء بجلسته رقم )

( بتاريخ 3قم )بجلستها ر  العلمية واألجهزةلجنه المختبرات  وصوال الى الرقم المستهدف على الموازنةخفض نسبه العجز فى 
 -: االتيعلى  الموافقة اللجنةرت وقد قر  14/11/2017
 والعمل على زياده مواردها  بالجامعة الموجودةحدات ذات الطابع الخاص الالزم نحو تطوير الو  اتخاذ(1
 0 الذاتيةالموارد  (العمل على إنشاء وحدات ذات طابع خاص جديده تؤدى الى زياده2

 أحيط المجلس علما : القرار

 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

جامعة مدينة السادات بشأن توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس  –بخصوص الخطاب الوارد من كلية التربية العام  8/1
م وترشيح  2017/2018لفصل الدراسي للعام الجامعي بالكلية للعمل لدي كلية التربية العام في اعمال الكنتروالت المتحانات ا

 كالا من :
 عبد الحكيم محمود السيد أ.د/ احمد – 1
 فتحي السيد د/ فتحي توفيق – 2
 خفاجي عبد الوهاب السيد د/ احمد – 3
  المهديمحمد السيدة د / رقية  – 4

 الموافقة  : القرار

بقسم اصول التربية  2012المقيد بدورة اكتوبر  احمد حمدي ابراهيم حمزةباحث / منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لل 8/2
 الرياضية .

 بناءا علي التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة المناقشة والحكم . الموافقة  : القرار

نظريات بقسم  2014دورة اكتوبر المقيد ب امير محمد صالح ابو عربمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحث /  8/3
 .وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 

 بناءا علي التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة المناقشة والحكم . الموافقة  : القرار

 .... وهللا ولى التوفيق. الثانية ظهرا   اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

 

  يــــن المـجلسأم       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى         
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