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 الحضـــــــور:

االستاذ السيد ( برئاسة 4عشر عقدت الجلسة رقم ) الثانيةي تمام الساعة م  ف 17/12/2019املوافق  الثالثاءإنه في يوم 

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

 
 -ذر عن الحضور:واعت

 الوظيفة االسم م 

 استاذ متفرغ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية "خبير"  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  2

            
  -وتغيب عن الحضور :                

 الوظيفة ماالس م

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ جوزيف ناجي أديب 1

 
  :االفتتاح

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   احمد ابراهيم عزب افتتح السيد األستاذ الدكتور/ 
 وعات الواردة بجدول األعمال.املجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوض

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي  4 رقم الجلسة

 17/12/2019 التاريخ  
بدء 

 االجتماع

عشر  الثانية

 ونصف
   الثانية ونصف نهاية االجتماع

 قاعة مجلس الكلية   جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةالكلية لوكيل  أ.د/ محمد عنبر بالل 1

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ امل صالح سرور 2

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد سعيد خضر 3

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

 قسم علوم الصحة الرياضية رئيس أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 5

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

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 7

 يةاستاذ بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائ أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 8

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ احمد امين الشافعي 9

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية أ.د/ نرمين رفيق محمد  10

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 11

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير " صام الدين متولي عبد هللا أ.د/ ع 12

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 13

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 14

 أقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم يونس 15
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 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2019 ديسمبر املصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر  1/2

 دقة .القرار: تم االطالع وتمت املصا

  2019 ديسمبر وحدة القياس والتقويم عن شهر  املصادقة على محضر اجتماع 1/3

 القرار: تم االطالع وتمت املصادقة .

 املصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان املنبثقة عن مجلس الكلية . 1/4

 القرار: تم االطالع وتمت املصادقة .

 عامة ثانياً: موضوعات 

 وضوعات الواردة من مجلس الجامعة .عرض امل 2/1

 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 علي مقتنيات املكتبة . 2/2
ً
 ما جاء بمحضر لجنة املكتبات بخصوص تزويد مكتبة الكلية بعدد من كاميرات املراقبة حفاظا

 املوافقة . القرار:

التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان لنيل جائزة النيل   األستاذ املتفرغ بكلية مسعد سيد عويس /بخصوص ترشيح السيد أ.د 2/3

 في العلوم االجتماعية.

 املوافقة . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

 لتعيين املعيدين بالكلية . 2023/2024 – 2019/2020بشأن الخطة الخمسية  3/1

م العلمية خالل الخمس سنوات القادمة في ضوء الضوابط الواردة من القرار : تشكل لجنة احتياجات ملراجعة احتياجات األقسا

 الجامعة .

3/2 

( معيدين ومعيدات موزعين خالل األعوام 10بشأن طلب القسم تعيين عدد ) قسم علوم الصحة الرياضية ما جاء بمحضر

 -الجامعية  على النحو التالى :

 ( معيدة  1( معيد     )  1م      ) 2020/ 2019العام الجامعى  -

 ( معيدة  1( معيد     )  1م      ) 2021/ 2020العام الجامعى  -

 ( معيدة  1( معيد     )  1م      ) 2022/ 2021العام الجامعى  -

 ( معيدة  1( معيد     )  1م     ) 2023/  2022العام الجامعى  -

 ( معيدة 1( معيد     )  1م      ) 2024/ 2023العام الجامعى  -

 العرض علي لجنة االحتياجات بالكلية .القرار : 

3/3 
 للخطة  1بشأن اقتراح القسم تعيين عدد )  مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي ما جاء بمحضر

ً
( معيدة بالقسم طبقا

 م . 2022 -2018الخمسية 

 القرار : العرض علي لجنة االحتياجات بالكلية .

3/4 

بشأن تحديد احتياجات القسم خالل  بيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب مجلس قسم نظريات وتط ما جاء بمحضر

 م كالتالي :  2023/2024 –م  2019/2020الخطةالخمسية الجديدة من العام الجامعي 

 االجمالي عدد الهيئة املعاونة املطلوب الشعبة م
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 مدرس  مساعد معيد
 1 -- 1 كرة قدم 1

 1 -- 1 كرة طائرة 2

 4 -- 4 اب املضربألع 3

 2 -- 2 كرة اليد 4

 1 -- 1 كرة السلة 5

 9 -- 9 االجمالي
 

 القرار : العرض علي لجنة االحتياجات بالكلية .

3/5 
 علي موافقة

ً
عصام الدين   /بشأن انتداب السيد أ.د مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بناءا

 . –تدريس ملرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية لل متولي عبد هللا
ً
 جامعة بنها بواقع يومين اسبوعيا

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

3/6 

 علي موافقة
ً
دارة اال بخصوص الخطاب الوارد من مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بناءا

للحصول علي الدرجات  املتجاوزين للمدد القانونية اوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس بالجامعة بشأن العامة للموارد البشرية

املدرس   مني يحيي امين البصال /العلمية ، حيث افادت شئون هيئة التدريس بالكلية بانه يوجد حالة واحدة وهي السيدة م.م

 من 
ً
م ، حيث انها قد حصلت علي اجازة رعاية   28/10/1998وتاريخ تعيينها بوظيفة معيدة بتاريخ  24/6/2014املساعد اعتبارا

سنوات متفرقات  10سنوات متفرقات كما حصلت علي اجازة مرافقة الزوج باململكة العربية السعودية ملدة  5طفل ملدة 

 من وذلك خالل الفترة من وظيفة معيد ومدرس مساعد وقطعت االجازة وع
ً
 م حتي تاريخه . 1/3/2016ادت للعمل اعتبارا

 علي موافقة القسم .القرار:  
ً
 املوافقة علي املد ملدة عام بناءا

3/7 
 علي موافقة

ً
ابراهيم محمود   /بشأن تعيين السيد م.د مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بناءا

 علي تقرير اللجنة العلمية الدائمة للترقي .بوظيفة استاذ م ابراهيم دياب 
ً
 ساعد بذات القسم والكلية والجامعة بناءا

 املوافقة .القرار:  

4/8 

 علي موافقة مجلس
ً
محمد عباس صفوت علي   بشأن تعيين السيد أ.م.د/ قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بناءا

استاذ تدريب املبارزة بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادته بنجاح  االستاذ املساعد بالقسم بوظيفةصادق 

 . لجنة الترقي

 املوافقة .القرار:  

4/9 
 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بشأن تجديد االعارة الخاصة للسيد 

ً
بناءا

 عام الثالث علي التوالي . لل طارق محمد علي النصيري /أ.د

 القرار : املوافقة .

4/10 
 علي موافقة

ً
 بشأن تجديد االعارة الخاصة للسيد م.د/ مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  بناءا

 للعام التاسع علي التوالي .  حسام حامد عبد المجيد

 القرار : املوافقة .

4/11 
 علي موافق 

ً
مصطفي سامي مصطفي بشأن منح السيد أ.د/  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةة بناءا

استاذ الرياضات املائية بالقسم احازة خاصة بدون مرتب لالعارة في جامعة امللك فيصل كلية التربية باململكة العربية السعودية  عميرة
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 م .  2021/ 20/1وحتي   21/1/2020ملدة عام ثالث من تاريخ 

 القرار : املوافقة .

4/12 

 علي 
ً
رضا يوسف يسرى عبد بشأن منح السيد أ.د /  موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبناءا

 من االستاذ املساعد بالقسم اجازة خاصة بدون مرتب كمدرب منتخب السعودية للكاتا " الكاراتيه " وذلك للعام الث القادر
ً
الث اعتبارا

 م .  31/12/2021م وحتي  1/1/2020

 القرار : املوافقة .

4/13 

 علي موافقة
ً
احمد عبد الحميد علي   بشأن تعيين السيد املعيد / مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  بناءا

 –سيادته درجة املاجستير في التربية الرياضية بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية والجامعة ، حيث تم منح  زهران

 م . 24/8/2016جامعة مدينة السادات بتاريخ 

 القرار : العرض علي املستشار القانوني والتشريع والفتوي بالجامعة .

4/14 
 علي موافقة

ً
طفي جالل عبد العظيم  مص/  بشأن تعيين السيد املعيد مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بناءا

 بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية والجامعة .غانم 

 القرار : العرض علي املستشار القانوني والتشريع والفتوي بالجامعة .

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 

 علي موافقة لجنة شئون التعليم والطالب 
ً
 للماده ) و بناءا

ً
 ( و التى تنص على : 2الئحه الداخليه للكلية فقره )( احكام انتقاليه بال21طبقا

تعرض الحاالت التى تظهرر عنرد تطبيرق الالئحره و لرم يررد ئكرهرا قرى االحكرام علرى مجلرس الكليرة اتخراذ القررار بعرد اخرذ رأ  القسرم املخرتص و 

علريم بالجامعره لرذا وجرب التنبيره انره لرم لجنة شئون التعليم و الطالب بالكلية على ان تعتمد من مجلس الجامعه بعد اخذ رأ  مجلس الت

)  يرد ا  ذكر لتوزيع درجات الطالب التخلفات باملقررارت الدراسيه ملرحله البكرالوريوس و نقتررح ان يكرون التوزيرع كالترالى :  مقررر تطبيقر 

 درجة ( 20تحرير   %40 –درجة  20عملى  %40 –درجات  10شفو   20%

 درجه ( 75% تحرير   75 –درجة  25% شفو   25مقرر نظر  ) 

 علي ان يقترح التوزيع التالي :

 املجموع النظري  العملي الشفهي اعمال السنة 

 100 30 30 10 30 مقرر تطبيقي عملي

 100 40 40 20 - تصبح

 100 60 - 20 20 املقرر النظري 

 100 70 - 30 - تصبح

 50 15 15 5 15 املقرر العملي 

 50 20 20 10 - تصبح

 100 - 40 10 50 عملية الداخليى ية االترب

 100 - 70 30 - تصبح
 

 املوافقة .القرار : 

4/2 

ررررامعى  ررررد امتحانررررات الفصررررل الدراسرررر ى االول للعررررام الجر ررررئون التعلرررريم والطررررالب علرررري تحديررررد مواعير  علرررري موافقررررة لجنررررة شر
ً
 2019/2020بنرررراءا

 الشفو  و العملى و التحرير  لتكون كالتالي : 

ررررات ا ررررد امتحانر ررررفهيه مرررررن موعر ررررة مرررررن  14/12لشر ررررى  21/12و العملير ررررات فر ررررات التخلفر ررررون  1/1/2020و  12/2019/ 31/ 30/  29و امتحانر و تكر

 . 23/1/2020حتى  4/1بداية االمتحانات النظرية من 
 القرار : املوافقة .

ولرى الئحره جديرده اثنراء مراجعرة درجرات فرى شريتات الفرقره اال  مجدى محمود فهيمبشأن ما تم مالحظته  من قبل السيد االسرتاذ الردكتور /  4/3

الطرالب الراسرربون و التخلفررات وجررد ان مررادة اللهرره العربيرره و اللهرره االنجليليره ويررر مضررافون للمجمرروع الكلررى للفرقررة  وهررذا مخررالف لالئحرره 

بنررررات هررررى مرررراده  –بنررررين حيررررث ان هررررذه املررررواد متطلبررررات جامعرررره و تضرررراف للمجمرررروع مررررع العلررررم ان مرررراده التربيرررره التررررى ترررردرس للفرقرررره الثالثرررره 
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 . اساسيه بالكلية وليست من مواد متطلبات الجامعه كذلك ماده الحاسب االلى
 يكلف السيد أ.د/ عميد الكلية ملخاطبة الجامعة في هذا الشأن .القرار : 

4/4 
عاده بخصوص قبول العذر عن باقى لال  2019/2020بالفرقة االولى للعام الجامعى  احمد صالح احمد زغلولالطلب املقدم من الطالب / 

 و ذلك بسبب ظروف اجتماعيه تحول دون حضورة هذا العام 2019/2020العام الجامعى 

 املوافقة .القرار : 

بالكلية بخصوص رفع نسبة الهياب عرن الطرالب املشراركين فرى مهرجران التميرل الرياار ى و اعتبرارهم  قسم رعاية الطالب املذكرة املقدمه من  4/5

 رسميه لتمثيل االنشطه الطالبيه .فى مهمه 

 املوافقة .القرار : 

بالفرقرة االولرى   شعيب عــادل شــعيب املذكرة الوارده من االدارة العامه لرعاية الطالب بالجامعه بخصوص رفع نسربة الهيراب عرن الطالرب /  4/6

  10/2019/ 9/12/26/ 5،  28/9ل االيرام التاليره ) و ذلك ملشاركته ضمن فريرق كرورال الجامعره املشرار  فرى احتفراالت اكتروبر املجيرده خرال

. ) 
 املوافقة .القرار : 

بشأن اختالف عدد مواد القسم للبنات عن البنين وما  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةما جاء بمحضر  4/7

د بالتساوي ونظرا ملساواة الالئحة ملسم  مادة التمرينات يترتب عليه من عدم وجود ساعات كافيه للدراسة نفس عدد ساعات املوا

والعروض الرياضية ) بنين / بنات ( ونظرا الختالف محتوي مايتم تدريسه في مادة التمرينات والعروض الرياضية للبنات عن البنين في 

رينات )بنات ( بطلب بتهيير مسمي مادة البنات  الفصل الدراس ي الثاني بما اليتفق مع توصيف املادة للبنات لذا يتقدم أساتذة مادة التم

حيث أنهم مادتين مخلفتين  2في الفرقة االولي في الفصل الدراس ي الثاني لتصبح تمرينات ايقاعية بدال من تمرينات وعروض رياضية 

 ومادة التمرينات االيقاعية تدرس للبنات فقط .

 واالرجاء ملزيد من الدراالقرار : 
ً
 سة .احيط املجلس علما

ما جاء بمحاضر بعض االقسام العلميه بشأن اعداد لجان االختبارات وجلسات العملى والشفو  واملمتحنين الخارجين واالمتحانات  4/8

 النظريه ولجان التصحيح الخاصه بأعضاء هيئه التدريس لطالب البكالوريوس ) بنين /بنات(

 .القرار : 
ً
 احيط املجلس علما

املقدمرره مررن بعررض طررالب الفرررق الدراسرريه و الررذ  يوارر ى بالراحرره و االجررازه ملرردد محرردده بكررل تقريررر و مرفررق طيرره التقررارير  التقررارير الطبيرره 4/9

   املقدمه
 املوافقة علي ما جاء بالتقاريرمع الحضور كمستمع ملن يوا ي له بالراحة واالجازة ملن يوا ي له باجازة مع مراعاة نسبة الهياب . القرار : 

 م 2019/2020الرابعة ( بنين وبنات للعام الجامعي  –الثالثة  –الثانية  –تشكيل كنتروالت الفرق الدراسية ) االولي بخصوص  4/10

 . القرار : 
ً
 احيط املجلس علما

 خامساً: العالقات الثقافية   

5/1 

فادة بأن االدارة املركزية للبعثات بوزارة اال  –ادارة املنح والبعثات –الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 

-2017من الخطة الخمسيه الثامنه  2020-2019التعليم العالي قد أعلنت عن فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 

ن بالنظام التنافس ي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات املدرجة بخطة البعثات على أن يكون التقدم م 2022

وحتى  29/9/2019في الفتره من  www.mohe-casm.egخالل املوقع االلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات 

 -للحصول على : 29/12/2019

 البعثات الخارجية للحصول على الدكتوراه

 بعثات اشراف مشتر  للحصول على الدكتوراه من الوطن -

 ت املهمات العلمية لم بعد الدكتوراهبعثا -

  ejep بعثات جمع املادة العلمية للماجستير برنامج -

 ejepبعثات للماجستير برنامج  -

 . : القرار 
َ
 احيط املجلس علما

http://www.mohe-casm.eg/
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5/2 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القو  على الطلب املقدم من أ.م.د/ 
ً
بشأن  أحمد عبد الوهاب خفاجىبناءا

بعنوان "تقييم مرونة مفصل  2020مارس  14-11الشترا  في مؤتمر رياضة قوه ورسالة سالم بمدينة الهردقه خالل الفتره من ا

 الكتف لد  العبي العاب القو "

 املوافقة . : القرار 

5/3 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القو  على الطلب املقدم من أ.م.د/ 
ً
بشأن  الوهاب خفاجىأحمد عبد بناءا

 the dif ferences of kinematic parameters pole vault between male and female finalistsتسجيل بحث بعنوان "

world championship indaegu 2011 

 املوافقة . : القرار 

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

واملسجل بقسرم  2015املقيد بدورة أكتوبر  احمد السيد اسماعيل عبد الوهاب باحث / منح درجة املاجستير في التربية الرياضية لل

تأثير استخدام األلعاب التمهيدية علي تعلم بعض نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنوان )

 المهارات األساسية في رياضة التنس للمبتدئين (

 ملجلس الجامعة . مع رفع املوضوعالقرار:  املوافقة 

6/2 

واملسجل بقسم  2014املقيد بدورة أكتوبر  محمد مبروك عبد الفتاح مسلممنح درجة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

التحليل الزمنى لمسابقة الوثب الثالثى كأساس فى توزيع الوحدة التعليمية الصغرى وتأثيره ألعاب القو  بعنوان " 

 " المهارى لتالميذ المرحلة الثانوية على مستوى األداء

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/3 

 2018املقيد بدورة الخريف   نهلة محمد نبوي االشرمتسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحثة / 

علي  TRXتأثير التدريب باستخدام أحبال الرياضية بعنوان ) بقسرررم. املناهج وطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة 

 ( مستوي االداء البدني وبعض مهارات الصراع من أعلي لالعبات  المصارعة  

  تحت إشراف : 

أ.د/أحمد أمين أحمد الشافعي              استاذ التدريب الرياا ي بقسم املناهج وطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة 

 ة  الرياضي

  ) مشرفا (مدينة السادات ةكلية التربية الرياضية جامع                                                                                

ربية نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية الت ا.م.د / محمد بيلي ابراهيم                         استاذ مساعد بقسم 

       الرياضية 

 ) مشرفا (مدينة السادات ةجامع                                                                                              

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/4 

م    2018املقيد بدورة الخريف   علي كمال علي محمودحث/ تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للبا

التعلم التكيفي المعكوس وتأثيره علي بعض قسرررم. املناهج وطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان )   

 (    نواتج التعلم بدرس التربية الرياضية   لتالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم االساسي 

 إشراف : تحت

     بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية طرق التدريس أستاذ  مجدي محمود فهيم                 .د/أ

                                      ) مشرفا (          مدينة السادات ةجامع  كلية التربية الرياضية                                                                      
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   بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية م .د/ نسرين عبد املعبود محمد      مدرس 

 فا (     ) مشر مدينة السادات ةالتربية الرياضية جامع                                                                          

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/5 

م    املسجل  2018املقيد بدور الخريف   محمد طه جالل شحاتهتسجيل موضوع رسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 

وبراكتيك للحد  من االالم تأثير برنامج تأهيلي مصاحب بجلسات  الكيربقسرررم. علوم الصحة الرياضية  بعنوان )   

 (     pGE2المفصلية لمرضي الروماتويد من الدرجة االولي بداللة نسبة تركيز هرمون البروستاجالندين )

 تحت اشراف : 

 أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم                    أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية

 –لطفي عبد املقصود فايد                  أستاذ مساعد بقسم الروماتيلم والتأهيل كلية الطب القصر العيني  أ.م.د/ هالة

 جامعة القاهرة                                                                                                                            

 مد الهوار                                        مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية د / محمود فتحى مح

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/6 

  م2017املقيد بدورة الخريف    عبد القوي نبيل عبد القوي ناهضتسجيل موضوع رسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 

تأثير تنمية القدرات الحركية الخاصة على قسرررم. املناهج وطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان )  

 (" فاعلية األداء الهجومى لناشئى رياضة الكاراتيه

 تحت إشراف :   

بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب  أستاذ التدريب الرياا ى املتفرغ أ.د/ محمد محمد ذك  محمود                        د/ا.

 وعلوم      

الحركة الرياضية  كلية التربية الرياضية جامعة مدينة                                                                                        

) 
ً
 السادات ) مناقشا

 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أستاذ مساعد با. م.د / عمرو محمد سعد جعفر                        

 ) مشرفا (كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات                                                                                       

 بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مدرس        د/ محمد بكر سالم                                        

 ) مشرفا (     مدينة السادات ةكلية التربية الرياضية جامع                                  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

قسم م   2017املقيد بدورة الخريف    محمد أحمد العسالبية الرياضية للباحث/ تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة في التر  6/7

تصميم أداه فى ضوء التحليل البيوميكانيكى وتأثيرها على بعض بعنوان )  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية

 ( المتغيرات البدنية ومستوى أداء الغطسة المعكوسة المكورة من السلم الثابت

 إشراف : تحت

 أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب  سعيد عبد الرشيد خاطر                          .د/أ

 شرفا ( ) موعلوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات                                                             

نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية ا.د/ أحمد محمود عبد الحكيم                     أستاذ السباحة بقسم 

  التربية 

 مشرفا () الرياضية جامعه مدينة السادات                                                                                              

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية التربية م.د/ عمرو محمود وهدان                           مدرس بقسم 

 ) مشرفاالرياضية جامعه مدينة السادات                       

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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املقيد بدورة الخريف    أشرف محمد سالم العبداملاجستير  في التربية الرياضية للباحث املعيد بالقسم/ تسجيل موضوع رسالة  6/8

( المقترح وفقا MY FItتأثير برنامج تدريب) بعنوان )    قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةم   ب2018

 لالعبي كمال االجسام( لالتزان الطاقي ومعايير التقييم علي الشكل المورفولجي
 تحت إشراف : 

أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر                               أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات 

 املائية         

 ( كلية التربية الرياضية ب                                                            
ً
 جامعة مدينة السادات) مشرفا

  بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم التدريب الرياا ى أستاذ  احمد أمين الشافعي أحمد الشافعي          .د/أ

  الحركة 

) مدينة السادات ةالرياضية جامعالرياضية كلية التربية                                                                                      

 مشرفا (                                                             

) مدينة السادات ةجامع كلية التربية الرياضية ب علوم الصحة الرياضيةبقسم د/ سها أحمد نبيل شريف                مدرس 

 مشرفا (

 س الجامعة .مع رفع املوضوع ملجلالقرار:  املوافقة 

6/9 

املقيد بدورة    كريم خالد عبد الحكيم خلف هللاتسجيل موضوع رسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث املعيد بالقسم / 

تأثير برنامج تدريبي فى ضوء تعديل بعنوان )    قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةم   ب2018الخريف 

 ( لالعبات  الكوميتية ةعلى تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجيزمن المباراة  

 تحت إشراف :

 ائية أ.د/ أحمد إبراهيم عزب                                            أستاذ املبارزة  بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات امل

 جامعة مدينة السادات كلية التربية الرياضية وعميد                                                  

نظريات وتطبيقات كلية التربية الرياضية  استاذ مساعد بقسم  عمرو محمد سعد جعفر                                      د/م..أ

 املنازالت  

جامعة  كلية التربية الرياضية والرياضات   املائية  ب                                                                                             

 مدينة السادات           

 د/ السيد صالح السيد                                                         مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية .

 . مع رفع املوضوع ملجلس الجامعةالقرار:  املوافقة 

6/10 

م   2018املقيد بدورة الخريف   محمد محمود محمود دياب تسجيل موضوع رسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث املعيد/ 

على فاعلية أداء بعض مهارات  S.A.Qتأثير تدريبات بعنوان )    قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةب

 ( ح الشيشالدفاع والهجوم لناشئى سال

 تحت إشراف: 

ت أ.د/ أحمد إبراهيم عزب                                 أستاذ املبارزة  أستاذ املبارزة  بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضا

 املائية  

 جامعة مدينة السادات     كلية التربية الرياضية  وعميد                                                                                            

كلية نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  ب أستاذ مساعد بقسم  منى محمد كمال حجاز                            د/أ.م.

 التربية 

 جامعة مدينة السادات   الرياضية                                                                                                              

 كلية التربية د/ محمود عبد املجيد سالم                           مدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  ب
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 جامعة مدينة السادات   الرياضية                                                                                                  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/11 

املقيد بدورة الخريف    محمد عبد الفتاح فتح هللا قوطة تسجيل موضوع رسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث املعيد/ 

تأثير تدريبات مهارات الماكى كومى على فاعلية بعنوان )    ت املنازالت والرياضات املائيةقسم نظريات وتطبيقام   ب2018

 ( األداء الهجومى لالعبى الجودو

 تحت إشراف:

أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ                  أستاذ تدريب الجودو  بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات 

 كلية املائية  ب

 جامعة مدينة السادات     التربية الرياضية                                                                                                              

قات املنازالت أ.د /  أحمد سعيد أمين خضر                               أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبي

 والرياضات املائية  

 جامعة مدينة السادات   كلية التربية الرياضية ب                                                                                                       

كلية ظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  بأ.م.د/ محمد بيلى إبراهيم بيلى                          أستاذ مساعد بقسم ن

 التربية 

 جامعة مدينة السادات   الرياضية                                                                                                        

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/12 

املقيررد برردور  محمــد خالــد عبــد الحميــد حســانين شــافعموضرروع رسررالة دكترروراه الفلسررفة فرري التربيررة الرياضررية للباحررث / تسررجيل 

تصــميم واملردرس املسراعد بقسرم نظريررات وتطبيقرات الرياضرات الجماعيرة ورياضررات املضررب واملسرجل بعنروان  ) 2018الخريرف 

 ( المهارات المندمجة لناشئ كرة القدمنماذج ثالثية األبعاد وتأثيرها على مستوي أداء بعض 

 تحت إشراف :  

 أستاذ كرة القدم املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية     أ.د/محمود حسن الحوفي •

 ورياضات املضرب  بالكلية                               

 ليةاستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بالك ا.م.د/احمد طلحة حسين •
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/13 

واملعيرد بقسرم   2018املقيرد بردور الخريرف  محمد محمد ذكي صالحتسجيل موضوع رسالة املاجستير في التربيرة الرياضرية الباحرث/ 

دريبات الرشــاقة التفاعليــة تــأثير اســتخدام تــ نظريرات وتطبيقرات الرياضرات الجماعيرة ورياضرات املضررب واملسرجل بعنروان  )

 ( علي السرعة الحركية وبعض المتغيرات المهارية لناشئي كرة القدم

 تحت إشراف :

 أستاذ كرة القدم املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية         أ.د/محمود حسن الحوفي .1

 ورياضات املضرب بالكلية                         

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بو سريع  م.د/ محمد صالح أ .2

 ورياضات املضرب بالكلية                          
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/14 

ــروات تسررجيل موضرروع رسررالة املاجسررتير فرري التربيررة الرياضررية للباحثررة/  ــد ف ــاح محم ــد الفت  2018ر الخريررف املقيرردة برردو  أســماء عب

ــة واملعيررردة بقسرررم نظريرررات وتطبيقرررات الرياضرررات الجماعيرررة ورياضرررات املضررررب واملسرررجلة بعنررروان  )  ــتخدام المنصـ ــأثير اسـ تـ

التعليمية التفاعلية على تعلم بعض المهارات األساسية فــي كــرة القــدم لــدي طالبــات كليــه التربيــة الرياضــية جامعــه 

 ( مدينه السادات
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 تحت إشراف :

 أستاذ كرة القدم املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية   ود حسن الحوفيأ.د/ محم .1

 ورياضات املضرب بالكلية                                       

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية محمود محمد رفعت تركي د.  .2

 املضرب بالكلية  ورياضات                                       
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/15 

تسرررجيل موضررروع رسرررالة املاجسرررتير فررري التربيرررة الرياضرررية  للباحرررث / محمرررود عبررردالقادر محمرررود عبرررداملطلب املقيرررد بررردور الخريرررف 

 S.A.Qتأثير اســتخدام تــدريبات : )-ان: واملسجل بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنو   2018

 .(على بعض المتغيرات البدنية و المهارية لناشئي كرة القدم

 تحت إشراف :

 استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية   أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم .1

 ورياضات املضرب بالكلية                            

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  يد. /محمود محمد رفعت ترك .2

 ورياضات املضرب بالكلية                          
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/16 

 2018لخريررف املقيردة بردور ا  إســراء عبــد الباســط إبــراهيم شــلبيتسرجيل موضروع رسرالة املاجسرتير فري التربيررة الرياضرية للباحثرة/ 

) تصميم منهج إلكتروني على شــبكة واملعيدة نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضرات املضررب  واملسرجلة بعنروان: 

(وتم إجراء التعديالت املقترحة من قبرل السرادة األسراتذة  المعلومات الدولية وتأثيره على بعض نواتج التعلم لمقرر التنس

 للتخصص( وهم: بالسمنار، ولجنة اإلشراف امل
ً
 -قترحة من مجلس القسم واملشكلة من السادة األستاذة )طبقا

 أستاذ العاب املضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية   أ.د/جوزيف ناجي بقطر .1

 ورياضات املضرب بالكلية                             

 طبيقات الرياضات الجماعيةاملدرس بقسم نظريات وت هيام عبد الرحيم محمد العشماوي د. .2

 ورياضات املضرب بالكلية                            
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/17 

 2018املقيرد بردور الخريرف  شادى محمد عبد الفتاح علــىتسجيل موضوع رسالة دكتوراة  الفلسفة فري التربيرة الرياضرية للباحثرة/ 

ــدريبات قسررم أصررول التربيررة الرياضررية بعنرروان: )واملسررجل ب ــتخدام ت ــدريبى باس ــامج ت ــويم برن ــى TRX&viprتق ــأثيره عل وت

 مستوى أداء بعض مهارات التنس(
 تحت إشراف :

 أستاذ العاب املضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية أ.د/محمد طلعت أبو املعاط  

 ت املضرب بالكلية ورياضا                                

 أستاذ القياس والتقويم  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية أ.د/ وائل السيد قنديل 

 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  د/أحمد ربيع سعد    
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/18 

 2018املقيد بدور الخريف    حسين شوقى محمد التربية الرياضية للباحثة/  تسجيل موضوع رسالة دكتوراة  الفلسفة في

( ببعض M A O-Aعالقة التعدد الشكلي لجين ) واملدرس املساعد بقسم أصول التربية الرياضية واملسجل بعنوان )

 المتغيرات النفسية كوسيلة إلنتقاء العبي المستويات العليا .
 تحت إشراف :
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 أستاذ القياس والتقويم  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ديل أ.د/ وائل السيد قن

 أ.د/نفين عاصم أشعت 

 

 أ.م.د/محمد حسين بكر سلم

 أستاذ علم الوراثة والبيوتكنولوجى كلية البنات للعلوم واالداب   

 والتربية جامعة عين شمس                           

 ياضية بالكليةاستاذ مساعد  بقسم أصول التربية الر 
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/19 

ــدىتسررجيل موضررروع رسرررالة ماجسرررتير  فررري التربيررة الرياضرررية للباحثرررة/  ــن الجنـ ــماعيل حسـ ــارة إسـ  2018املقيررردة بررردور الخريرررف  سـ

المرحلــه الثانويــة بمحافظــة تصــور مقتــرح للتمويــل  الــذاتى لمــدارس واملسجلة بقسم أصرول التربيرة الرياضرية بعنروان: )

 (المنوفية

 تحت إشراف:

 أستاذ االدارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  -1

  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية أ.م.د/فتحى توفيق فتحى  -2
 

 الجامعة .مع رفع املوضوع ملجلس القرار:  املوافقة 

6/20 

 2018املقيد بدورالخريف  عبد هللا على جمعة محمد حسينتسجيل موضوع رسالة املاجستير في التربية الرياضية للباحث / 

( على بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوى   S.A.Qتأثير تدريبات )واملعيد بقسم ألعاب القو  واملسجل بعنوان "  

 "    ىالرقمى لالعبى الوثب العال

 تحت إشراف : 

 أ.د/ مصطف  مصطف  عطوة            أستاذ امليكانيكا الحيوية بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكلية

 أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي       أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكلية

 م نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكليةد / مرو  عبد القادر صقر                   مدرس بقس

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/21 

واملعيد بقسم  2018املقيد بدور الخريف  بسام صابر عبد الجوادتسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

ثير برنامج نفسى بدنى على تنمية سرعة رد الفعل والمستوى تأنظريات وتطبيقات ألعاب القو  واملسجل بعنوان " 

 الرقمى لدى عدائى المسافات القصيرة (
 تحت إشراف :

 د/ عزة محمد عبد الحميد العمر                أستاذ ألعاب القو   ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكلية0أ

 ستاذ ألعاب القو   بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكليةد/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح             أ 0أ

 د / مروة محمد ابراهيم الباقيري                           مدرس بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/22 

 2018املقيدة بدور الخريف  أسماء أحمد  السيد عبد الهادىضية للباحثة / تسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الريا

تأثير برنامج تدريبى بدنى فسيولوجى على المستوى الرقمى واملسجلة بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بعنوان ) 

 ( متر عدو 200لمتسابقى 

 تحت إشراف : 

 أستاذ ألعاب القو  بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكلية                د/ بكر محمد سالم                              0أ

 د/ عزة عبد الحميد العمر                        أستاذ ألعاب القو   ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  بالكلية0أ

 صحة الرياضية بالكليةد / ليلا محمود حسن الحوفى                         مدرس بقسم علوم ال

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

املعيد بقسم نظريات وتطبيقات  محمد عتريس محمد حمودهتسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث / 6/23
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تصميم جهاز مساعد فى ضوء ان )واملسجل بعنو 2018الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه  واملقيد بدور الخريف 

 (  التحليل البيوميكانيكى لتحسين مهاره الصعود بالقوه للوقوف على اليدين على جهاز الحلق

 تحت إشراف :

 أ.د مشيره ابراهيم العجم                                  أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  

الرياضيه )كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات (                                                                                          

 أ.م.د أسامه عزالرجال محمد العوا ى           أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض    

 الرياضيه كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات                                                                                  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/24 

واملسجلة بقسم  2018 املقيدة بدور الخريف أمانى سعد شاهينتسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية للباحثه / 

دراسه تحليليه ألسباب العزوف عن تنفيذ العروض نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  )

(   الرياضيه ببعض المدارس الحكومية بمديريه التربية والتعليم بمحافظه المنوفية  

 تحت إشراف : 

د بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيهأ.م.د شرين محمد عبد الحميد             أستاذ مساع  

 كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات

أ.م.د/ محمد حسين بكر                       استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية كلية تربية رياضية جامعة مدينة 

 السادات

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه د /  رشا يحيى السيد الحرير               

 كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات                                                                          

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/25 

واملسرجلة بقسررم نظريررات 2016املقيردة بردورة أكتروبر  ســاره عــاطف فتحــي خليــل محمــدة للباحثرة /  تشركيل لجنرة الحكرم واملناقشر 

تأثير استخدام المديوالت التعليمية علي تعلــم بعــض المهــارات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنروان )

( وتتكرون لجنرة جامعــة مدينــة الســادات –ية الهجومية والتحصيل المعرفي في كرة اليد لطالبات كليــة التربيــة الرياضــ 

 املناقشة والحكم من السادة اآلساتذة:

 جامعة مدينة السادات      مناقشا –أ. د/ محمد جمال الدين حماده         استاذ كرة اليد بكلية التربية الرياضية  .1

 مناقشا                      حلوانجامعة  –اضية استاذ كرة اليد بكلية التربية الريأ. د/محمد توفيق الوليلي                   .2

  ظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم             استاذ مساعد بقسم ن .3

                                                  ورياضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات املضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب بالكليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة                                                                                   

 مشرفا
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/26 

 2016املقيد بدرجه املاجستير فى التربية الرياضية دورة أكتوبر  أحمد حمدى محمود الفوالىتشكيل لجنه مناقشه للباحث /

برنامج تدريبى بأستخدام جهاز مساعد ت والعروض الرياضية بعنوان ) واملسجل بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينا

  مطور لتحسين مستوى أداء مهاره التلويح بالرجلين على جهاز عش الغراب لناشئى الجمباز(
 لجنه االشراف مكونه من:

) مشرفا(أ.م.د ياسر على قطب أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه    

 كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات 

 م.د رشا يحيى السيد الحرير  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه  )مشرفا(

 كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات 

 تشكيل لجنه للحكم واملناقشة مكونه من كال من :
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ي  استاذ تدريب الجمباز الفنى بقسم تدريب التمرينات االيقاعيه والجمباز الفنى ا.د /اميمه حسنين محمد حجاز   

كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان   ) مناقشا (ً   

 ا.م.د/ ياسر على قطب  استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه) مشرفا(

امعة مدينة الساداتكلية تربية رياضية ج  

د أسامه عزالرجال محمد العوا ى  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   0م0ا  

                                             ) 
ً
 الرياضية بكلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات ) مناقشا

 جلس الجامعة .مع رفع املوضوع ملالقرار:  املوافقة 

6/27 

املقيد بدرجة   رمضان بسيونى عبد العزيز الغنامتشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

 تأثيرواملسجل بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بعنوان )  2016املاجستير فى التربية الرياضية دورة أكتوبر 

 (  استخدام التمرينات الغرضية على تطوير بعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئى رياضة المالكمة

 وتتكون لجنة املناقشة والحكم من السادة اآلساتذة : 

ية أ.د/ شريف فؤاد محمد الجروان                     أستاذ املالكمة بقسم املنازالت والرياضات الفردية وعميد كلية الترب

 الرياضية جامعة طنطا سابقا  ) مناقشا (

أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر                        أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات 

 املائية     

 السادات  ) مشرفا (جامعة مدينة  كلية التربية الرياضية ب                                                     

   كلية أ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى               أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  ب

 جامعة مدينة السادات  ) مناقشا ( التربية الرياضية                                         

  كلية التربية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  ب       أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد   

 جامعة مدينة السادات  ) مشرفا (  الرياضية                                                                                            

 س الجامعة .مع رفع املوضوع ملجلالقرار:  املوافقة 

6/28 
املسجلة بقسم علوم الصحة الرياضية وذلك النقطاعها عن تسجيل ساعات الرسالة   شيماء سالمة بركات الباحثة /  إلغاء قيد

 ملدة فصلين دراسيين بدون عذر مقبول 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/29 

:  هم الغاء قيد الباحثين االتي أسمائهم بعد و  

.سحر سعيد محمود داود         ) تخصص تمرينات (  1  

. وادة محي وانم                         ) تخصص تعبير حركي ( 2  

.نور عبدالحميد محمد مقلد        ) تخصص جمباز( 3  

 .ملياء فوزي محمد نصار               ) تخصص جمباز (4

 دة فصلين دراسيين بدون عذر وعدم سداد الرسوم الدراسية وذلك النقطاعهم عن تسجيل ساعات الرسالة مل

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/30 
املسجل بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القو  وذلك النقطاعه عن تسجيل   أحمد عبد هللا عبد السالم كاملالباحث /  إلغاء قيد

 ن عذر وعدم سداد الرسوم الدراسية ساعات الرسالة ملدة فصلين دراسيين بدو 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/31 

 :  اآلت  أسمائهم بعد إلغاء قيد الباحثين

 محمد ماهر محمود أحمد أحمد بدو    تخصص تنس أرا ى -1

 حسام سعيد صبحى خليل   تخصص : تنس أرا ى -2
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 طاولة  ) دكتوراه (  عبد املنعم أحمد عبد العال السيد  تخصص : تنس -3

 أحمد محمد أحمد أبو ذكر   تخصص : كرة طائرة  -4

 محمود خالد عبد الحليم بدير  تخصص : كرة طائرة   -5

 محمد عبد املنعم عبد الهاد  عطية  تخصص :  كرة يد  -6

 سارة على أسد  تخصص :  كرة يد  -7

 محمود عادل عبد العاط   تخصص : كرة قدم -8

 ص : كرة قدممحمد أحمد محمود البربر   تخص -9

 عمر ناجى عطية عمر   تخصص : كرة قدم  -10

 محمود مرا ى عبد الحميد سالمة   تخصص : كرة قدم -11

 وذلك النقطاعهم عن تسجيل ساعات الرسالة ملدة فصلين دراسيين بدون عذر وعدم سداد الرسوم الدراسية 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/32 

   ثين اآلتى أسمائهم بعد :إلغاء قيد الباح

 محمد يسري عبد املنعم الحديني تخصص سباحة   -1

 محمود محسن أبو شادي تخصص مالكمة  -2

 عبد الرحمن طارق الجزيري تخصص سباحة  -- 3

 محمد السيد عباس ابراهيم  تخصص مبارزة - -4

 عمرو سمير مصطفي سلطان  تخصص جودو  -5

 ص جودو  احمد محمد السعيد  مهنية تخص -6

النقطاعهم عن تسجيل ساعات الرسالة ملدة فصلين دراسين بدون عذر مقبول  وعدم سداد الرسوم الدراسية ملا نصت 

 (فقرة )و ( من الئحة الدراسات العليا بالكلية  6عليه )

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

6/33 

 الغاء قيد الباحثين االتى أسماءهم بعد  

 دعاء كمال على عبد القادر    تخصص ترويح  -1

 االء عبد املنعم شكر  تخصص ترويح  -2

 إيمان محمد محمد شنب : تخصص ترويح  -3

 أحمد عبد هللا رزق إختبارات ومقاييس -4

 وذلك النقطاعهم عن تسجيل ساعات الرسالة ملدة فصلين دراسيين بدون عذر وعدم سداد الرسوم الدراسية 

 رفع املوضوع ملجلس الجامعة . معالقرار:  املوافقة 

6/34 
م  النقطاعها عن تسجيل ساعات الرسالة ملدة فصلين  2017املقيدة بدور خريف  ندا  طلعت  السيد مليجي إلهاء قيد الباحثة / 

 دراسين بدون عذر مقبول  وعدم سداد الرسوم الدراسية 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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6/35 

املقيد بالجامعات أو املعاهد املصرية بصندوق ونواد  الطالب الوافدين إلى ثالثمائة  زيادة قيمة إشتراك الطالب الوافد ن بشأ

بتنظيم  1997لسنة  270وخمسون جنيها مصريا  بناءا على قرار رئيس الجمهورية رقم  أربعمائةجنيه  مصر  وإشترا  الزوجة 

،   13/9/2003بتاريخ  1613، وعلى القرار الوزار  رقم  6/3/1997بتاريخ  232ر الوزار  رقم وزارة التعليم العالى ، وعلى القرا

وعلى الئحة صندوق رعاية الطالب الوافدين وأنديتهم ، وعلى ما عرضته السيدة القائم بعمل رئيس قطاع  الشئون الثقافية 

 والبعثات  .

بعمل رئيس االدارة املركزية لشئون الطالب الوافدين بشأن توجيهات السيد ورد ألمانة املجلس األعلى للجامعات من أ.د/ القائم 

أ.د/ وزير التعليم العالى بأن تقوم الجامعات بمخاطبة االدارة املركزية لشئون الطالب الوافدين عن أ  طالب يتم استقدامهم 

ية من خالل املشاريع املشتركة أو كورسات على حساب برامج واتفاقيات حوض النيل أو مشاريع االتحاد األورب  أو منحة أجنب

تدريبية فى مراكز اللهة العربية بالجامعات على أن ترسل الجامعة لالدارة صورة من االتفاقية املبرمة أو خطابات التبادل مع  

 .الجامعات األجنبية باالضافة إلى األوراق  الدراسية وإثبات التقديم عبر املوقع االلكترون   

 وافقة .القرار : امل

6/36 

 ورد إلينا صورة من وزارة التعليم والبحث العلم  االدارة املركزية لشئون الطالب الوافدين : 

 بالنسبة لطالب مرحلة الدراسات العليا : 

 دوالر أمريك   1500رسم قيد لألول مرة مقداره 

 مصروفات دراسية سنوية مقدارها كاآلت  

 لبشر  وطب األسناندوالر أمريك  لكليات الطب ا 6000 •

 0دوالر أمريك  لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعالج الطبيعى  5500 •

 دوالر دوالر أمريك  لكليات الطب البيطر  والزراعة والعلوم والتمريض 5000 •

 دوالر أمريك  للكليات واملعاهد األخر   4500 •

 2016/2017لطالب امللتحقين الجدد إعتبارا من وينشر هذا  القرار فى الجريدة الرسمية ويسر  على ا 

 القرار: املوافقة .

 م . 2019/2020الدكتوراه ( دور الخريف  –املاجستير  –بشأن اعتماد الخطة الدراسية ملرحلة ) الدبلوم  6/37

 القرار: املوافقة .

6/38 
 من االدكتور  –املاجستير  –م ملرحلة ) الدبلوم  2019/2020بشأن تحديد ميعاد امتحان دور الخريف 

ً
 19/1/2020ه ( ابتداءا

 م .

 القرار: املوافقة .

6/39 

بتسجيل االبحاث الخاصة بسيادتها للترقى لوظائف االساتذة واالساتذة  منال محمد عزب موسى الزينى الطلب املقدم من م.د / 

نها أستوفت املده القانونيه لرفع االنتاج املساعدين )لجنه الرياضه املدرسيه( لدرجه أستاذ مساعد بذات القسم حيث أ

 العلم  .

 نوع البحث جهة النشر عنوان البحث م

1 
التدريبات الوظيفية التكاملية وفاعليتها على تحسين الصفات البدنية 

 وبعض املهارات الحركية في التمرينات اإليقاعية
ابو   –املجلة العلمية كلية التربية الرياضية 

 دريةجامعة األسكن -قير
 زوجيبحث 
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 م1/6/2015

2 

( على بعض القدرات البدنية TGFUتأثير تدريس األلعاب للفهم )

وتعلم بعض مهارات التمرينات اإليقاعية لطالبات كلية التربية 

 الرياضية

  –املجلة العلمية كلية التربية الرياضية 

 جامعة املنيا

 م 10/12/2017

 بحث فرد 

3 
ي بعض القدرات البدنية ومستوي تاثير تمرينات بار املرونة عل

 أداء جملة الشريط الثعباني لطالبات كلية التربية الرياضية

  –املجلة العلمية كلية التربية الرياضية 

 جامعة سوهاج 

 م1/4/2018

 بحث فرد 

 

 

4 
تأثير تدريبات التعلق على بعض القدرات البدنية ومستو  أداء 

 جملة الحبل في التمرينات اإليقاعية

  –لة العلمية كلية التربية الرياضية املج

 جامعة سوهاج 

 م1/10/2018

 بحث فرد 

5 

EFFECTS OF SELF‐MYOFASCIAL RELEASE USING A 

FOAM ROLL ON RANGE OF MOTION AND 

PERFORMANCE LEVEL OF INDIVIDUAL ROUTINE IN 

RHYTHMIC GYMNASTICS 

الحركي  تأثير استخدام اسطوانة الفوم الدائرية على املد 

 ومستو  األداء في التمرينات اإليقاعية

 

International Scientific Journal, 

Ovidius University- Annals, Series 

Physical Education and Sport /Science, 

movement and health- Romania 

الحركة   لعلوم الدولية العلمية املجلة

 رومانيا   -والصحة 

 م5/9/2019

 

 يزوجبحث 

6 

EFFECTS OF BATTLE ROPE EXERCISES ON POWER AND 

LEAPING ABILITY IN RHYTHMIC GYMNASTICS FOR 

FEMALE COLLEGE STUDENTS 

تأثير تدريبات األحبال القتالية على القدرة وأداء وثبة الفجوة في 

 التمرينات اإليقاعية لد  الطالبات

International Scientific Journal, 

Ovidius University- Annals, Series 

Physical Education and Sport 

/Science, movement and health- 

Romania 

الحركة  لعلوم الدولية العلمية املجلة

 رومانيا   -والصحة 

 م 5/9/2019

 بحث فرد 

7 
تأثير استخدام استراتيجيات الياءات الخمس على تعلم بعض 

 بات كلية التربية الرياضيةمهارات التمرينات اإليقاعية لطال

  –املجلة العلمية كلية التربية الرياضية 

 جامعة الزقازيق

 م 15/12/2019

 بحث فرد 

 
 املوافقة .القرار:  

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 

 جى وهم :.املتطوعين ملبادره "حلوة يابلد   " ملا قدموه من خدمات للمجتمع الخار  تكريم الطالببشأن 

 عزت حماده عزت  - 3عبد الكريم عنتر عبد الكريم       -2مروان مهاب منير عمار         -1

 ياسر محمد فتحى موس ى -6عبد الرحمن إبراهيم بدو         -5عمار إبراهيم مخلوف           -4

 ين جرجس                       نرم-9دينا محمد أبو الفتوح الديب         -8محمد عدالن محمد عدالن          -7

 محمد اسماعيل أحمد صاو  -12يوسف ياسر املحالو               -11مصطف  مجد  مبرو     -10

  محمد أشرف عراب -13

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

قيق التكافل االجتماعى بين طالب وهى كنوع من انواع املشاركة املجتمعية وتح  "   االعداد والتجهيز لمبادرة " كلنا واحدبشأن  7/2
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 وطالبات الكلية .

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

7/3 

 11/12/2019بتاريخ   وكيل شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارةبشأن املكاتبة الوارده من االستاذ الدكتور / 

ار املحمول والسوشيال ميديا من جهة نظر طالب وطالبات والذ  يتطلب إجراءدراسة بعنوان " واقع االدمان االلكترون  وأخط

 جامعة مدينة السادات " وذلك بتوزيع استبيان على طالب وطالبات الكلية .

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

 بشأن اعتماد تشكيل مكتب رعاية الطالب الوافدين . 8/1

 املوافقة .القرار:  

 بشأن اعتماد تشكيل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة واملجلس التنفيذي . 8/2

 املوافقة .القرار:  

 جامعة مدينة السادات واالتحاد املصري للكاراتيه .–بشأن مقترح بروتوكول التعاون املشتر  بين كلية التربية الرياضية  8/3

 املوافقة .القرار:  

استاذ العاب املضرب بالكلية ألعمال االمتحانات بمرحلة البكالوريوس للفصل  ناجي أديب  جوزيفبشأن انتداب السيد أ.د/  8/4

 جامعة دمياط . –م لدي كلية التربية الرياضية  2019/2020الدراس ي األول للعام الجامعي 

 املوافقة .القرار:  

بالفرقة  محمد فايز احمد السيد القشت تيار الطالب / بشأن الخطاب الوارد من االدارة العامة لرعاية الطالب بالجامعة بشأن اخ 8/5

الثالثة ضمن وفد جامعة مدينة السادات املشار  في فاعليات " منتدي الشباب العربي االفريقي العاشر " تحت عنوان ) 

 م . 26/12/2019وحتي  20/12/2019خالل الفترة من  2019التعاون العربي االفريقي ..اسوان عاصمة الشباب االفريقي 

 املوافقة وتعويض الطالب عما فاته من امتحانات .القرار:  
 

 عميد الكلية                         أميــــن المـجلس            

                

 ) أ.د/ احمد ابراهيم عزب (             ) أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم (

 

  

 SQ0000000F101206:  رقم نموذج

17/9/2017( 2/0)صداراال  


