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عقدت الجلسة رقم  العاشرة صباحا  م  في تمام الساعة  16/1/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  لبيب عبد العزيز لبيباألستاذ الدكتور/ ( برئاسة 199)

 من: وبحضور كال   والبيئة

  واعتذر عن الحضور :

 
 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 199 رقم الجلسة

 16/1/2018 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  االجتماع ةنهاي العاشرة

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى  1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث طفى سامى عميرة  أ.د / مص 2
 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج و رئيس قسم  خالد عبد الحميد شافعأ.د/  3
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ وائل السيد قنديل 4
 الرياضات المائيةوت تطبيقات المنازالونظريات رئيس قسم  احمد سعيد خضر أ. د/  5
 القوى  ألعابتطبيقات و رئيس قسم نظريات  أ.د / محمد عنبر بالل 6
 تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو رئيس قسم نظريات  أ.د / أمل صالح سرور  7
  علوم الصحة الرياضيةرئيس قسم  أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8
 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج و قسم أستاذ ب لي عبد هللاأ.د/ عصام الدين متو  9

 القوى  ألعابتطبيقات و أستاذ بقسم نظريات  ايمان ابراهيم  السيسيأ.د/  10
 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت وأستاذ  بقسم  نظريات  مني مصطفي محمد عليأ.د/  11

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية    ميسمحمد عبد العظيم شأ.د/  12

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر طارق محمد عبد الرؤوفأ.د/ 13

 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت ونظريات أستاذ بقسم  أ.د / احمد ابراهيم عزب 14

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةس طرق التدريأستاذ متفرغ بقسم المناهج و .د/ سعيد عبد الرشيد خاطرأ 15

  المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ونظريات  أستاذ بقسم أ.د / جوزيف ناجى بقطر  16

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ حمدي عبده عاصم  17

 أقدم أستاذ مساعد   محمد عباس صفوتأ.م.د/  18

 أقدم مدرس     لدياسطيهبة هللا عباس الدين اد/  19

 الوظيفة الاسم م

 عميد الكلية أ.د/ محمد طلعت ابو المعاطي 1
 المضرب ورياضات الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات بقسم متفرغ أستاذ حمادة الدين جمال محمد/  د.أ 2
 القوى  ابألعتطبيقات و نظريات أستاذ متفرغ بقسم  أ.د/ بكر محمد سالم 3
 المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات و رئيس قسم نظريات  أ.د / طارق محمد النصيرى  4



وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  لبيب عبد العزيز لبيباألستاذ الدكتور/ افتتح السيد  : الافتتاح
ء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضا والبيئة

 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
 

 المصـــادقات  أولاً:  

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

  2018 ينايرالمصادقة 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:

 م  2017/2018اعتماد الدراسة الذاتية للكلية للعام الدراسي  1/4
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:
 عدم المصادقة بالنسبة للسيد د/ احمد عبد الوهاب خفاجه حفاظًا علي سمعة الكلية . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

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

جنيها ( فقط وقدره مائة وعشرون 120000)  بما قيمتهالطلب المقدم من بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتبرع  2/2

صالح عدد ) ألعمال و وذلك في صورة عينية الف جنيها مصريا  ( دورة مياة بمبني الكلية ) ب ( وكذلك توسيع  2ا 

صالة التمرينات والجمباز وانشاء صالة للياقة البدنية وتجهيز مدخل ادارة وحدة ضمان الجودة ، وتم قبولها من لجنة 

 برعات بالكلية .قبول الهدايا والت

 القرار:  الموافقة

االسكندرية للمساهمة في  –جامعة فاروس  –طالب بطب اسنان  مطلق خالد مطلق العازميالطلب المقدم من السيد /  2/3
الف ( فقط سبعون الف جنيها مصريا  70000بعض اعمال تجديد وتطوير المنشئات بالكلية والتبرع في حدود مبلغ ) 

، لتجديد حجرة الجودة ودورة المياة "وأدوات صحية وخشب ودهانات وشبابيك الوميتال وما يستجد  قيمة " سيراميك
 الملحقة بها وكذلك دورة مياة بالدور الثالث بمبني الكلية ) ب ( ، وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالكلية .

 القرار: الموافقة
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المدرس  حسام حامد عبد المجيدالطلب المقدم من السيد د/  3/1
، ومرفق طيه خطاب تجديد للعام السابع  31/1/2019الي  1/2/2018بشأن تمديد االجازة اعتبارا  من  المضرب 

 العقد.
  .الموافقة  القرار :



بشأن احتياجات القسم لتعين هيئة معاونة  رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي سيد أ . د / الطلب المقدم من ال 3/2
 )مدرسين مساعدين ( من الجنسين ، حيث أن القسم لديه معيد واحد فقط وأن القسم فى حاجة ُملحة لهيئة معاونة .  

  .اعضاء هيئة التدريس احيط األقسام علما  وترفق االحتياجات طبقا  لعدد الطالب و  القرار :
 شئون التعليم والطلاب رابعا: 

4/1 
 2017/2018بالفرقة االولى للعام الجامعى  محمد حامد على عبد الحميد حسينالطلب المقدم من الطالب / 

 بخصوص قبول عذره عن دخول امتحانات الفصل الدراسى االول وذلك لظروف اجتماعية خاصة به .

 . الموافقةالقرار : 

4/2 

 بخصوص التقارير الطبية المقدمة من الطالب اآلتي اسمائهم لرفع نسبة الغياب حسب ما جاء بكل تقرير و هم :

 محمود محمد ابراهيم                                              الفرقة الثانية  -1
 نية احمد مجدى محمد الغلبان                                        الفرقة الثا -2
 نرمين عبد الحفيظ ابو سالم                                       الفرقة الثانية -3
 نورهان احمد شوقى                                             الفرقة الثالثة       - 4

 الموافقة  . :القرار

اختيار الطالبة /آية حسنى عبد المنعم زايد بخصوص الخطاب  الوارد من اإلدارة العامه لرعاية الطالب  بخصوص  4/3
ضمن وفد جامعة مدينة السادات المشارك فى رحلة االقصر واسوان التابعة للجامعة وذلك من يوم الخميس 

 وذلك لرفع نسبة الغياب . 14/12/2017حتى  7/12/2017
 القرار :  الموافقة.

 .  2017/2018ام الجامعى اعداد الجداول الدراسيه للفصل الدراسى الثانى للع 4/4
 احيط المجلس علما  .القرار :  

ما جاء باألقسام العلمية بخصوص  التقارير الخاصة بالمقررات الدراسية  للفصل الدراسي االول للعام الجامعي  4/5
20107/2018 

 احيط المجلس علما  .القرار :  
 . 2017/2018ت الفصل الدراسى الثانى للعام ما جاء باألقسام العلمية بخصوص اعتماد توصيف مقررا 4/6

 احيط المجلس علما  .القرار :  
بنات( للعام  –ما جاء باألقسام العلمية بخصوص كتابة تقرير عن تطبيق الالئحة الجديدة  للفرقة الدراسية االولى )بنين  4/7

 . 2017/2018الجامعى 
 احيط المجلس علما  .القرار :  

اصول التربية الرياضية و علوم الصحة الرياضية وقسم مناهج و طرق التدريس وقسم العاب القوى ما جاء بقسم  4/8
 .2017/2018بخصوص توزيع خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 

 القرار :  احيط المجلس علما  .
تشكيل لجان التصحيح للمقررات ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الجمباز والتمرينات و العروض الرياضية بخصوص  4/9



 الدراسية للفرق الدراسية األربعة )بنين و بنات ( .

 القرار :  احيط المجلس علما  .
بشأن الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ مجدي محمود فهيم االستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  4/10

" ، بإضافة 301الثة بالالئحة الجديدة لمادة )تكنولوجيا التعليم والتعلم( كود "الحركة الرياضية  بتعديل مقرر الفرقة الث
الشق التطبيقي لها وذلك ألن طبيعة المقرر تتطلب ذلك، علي ان يصبح المقرر متضمنا الجانب النظري والتطبيقي، 

 ي(.وعلية يصبح توزيع درجات المقرر )أعمال سنة /إمتحان شفهي /إمتحان تطبيقي/امتحان نظر 

 يرجأ إلضافته لجملة التعديالت مع اللجنة الخاصة بالالئحة . القرار : 
 خامساً: العلاقات الثقافية  

5/1 

بشان  منح دراسية الوائل الخريجين  وهى منح محددة األهداف للعالقات الثقافية الخطاب الوارد الينا من االدارة  العامة 
ة التى تواجه المجتمع فى الطاقة والمياه والغذاء والصناعة والبحوث تساهم فى حلول المشاكل الملحة  والضاغط

األجتماعية وادارة العلوم والتكنولوجيا كما تهدف المنح الى سد الفجوة بين البحث العلمى  ومتطلبات سوق العمل  
                                                                                                                WWW.asrt.sci.egواحتياجات الصناعة الوطنية .             للتقدم زيارة الموقع 

. القرار :   أحيط المجلس علما  

5/2 

وص تقرير المكتبه الرقميه الخطاب الوارد الينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعه مدينه السادات  بخص
بالمجلس األعلى للجامعات بإعداد تقرير بنسب معامل التأثير للمجالت المنشور بها أبحاث المتقدم  ضروره موافاه 
اللجنه  بتقرير المكتبه الرقميه بالمجلس األعلى للجامعات عن نسب معامل التأثير للمجالت ضمن المستندات المقدمه 

 فقه لجنه التظلمات بالجامعة  على جديه التظلم المقدم من الساده أعضاء هيئه التدريس .للجنه العليا بشأن موا

  .أحيط المجلس علما ً  : القرار

5/3 

الخطاب الوارد الينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعه مدينه السادات  بخصوص تكليف وحدة نظم 
المجلس األعلى للجامعات بتطوير نظام تسجيل الراغبين لعضويه لجان المعلومات اإلدارية  ودعم اتخاذ القرار ب

التخطيط القطاعات المختلفة والذى يهدف الى تسهيل عملية التقدم للسادة األساتذة بجامعتكم الموقرة لالنضمام لعضويه 
اوعبر الرابط التالي  http://scu.eun.eg/wps/portal هذه اللجان عن طريق بوابة المجلس األعلى للجامعات .

              http://seccom.scu.eg                         .مباشرة 

  .أحيط المجلس علما ً  : القرار

ميه بها عدد الخطاب الوارد الينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعه مدينه السادات  بخصوص أن االكادي 5/4
من المجالس النوعية تشمل جميع التخصصات العلمية وتضم نخبه من صفوه العلماء المتخصصين  من الجامعات  
ومراكز  البحوث  وكذا  الخبراء بقطاعات العمل المختلفة فى جميع مجاالت العلوم والتكنولوجيا واألبتكار .الحث أعضاء 

 .س النوعية  يتم التسجيل بموقع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياهيئه التدريس على التسجيل لعضويه المجال

http://www.asrt.sci.eg/
http://scu.eun.eg/wps/portal


  .أحيط المجلس علما    : القرار
تحديات الرياضه -بخصوص دعوه لحضور المؤتمر العلمى الدولى الثانى الذى تنظمه كليه التربيه الرياضيه بقنا  تحت عنوان : 5/5

 . 2018مارس  15-13بمدينه األقصر العربيه بين المواطنة واألرهاب "واقع وحلول "

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/6 

الخطاب الوارد إلينا  من  االدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص وزارة الشئون الدينية بالجمهوريه التونسية االعالن عن فتح 
هجريا . وذلك باللغات  1438م/2017العاشرة لعام  باب الترشيح لنيل "جائزة تونس العالميه للدراسات األسالميه " فى دورتها

 الثالث ) العربيه والفرنسيه واالنجليزيه ( 

 2017ديسمبر 31مد الترشيح لنيل الجائزه المشار اليها حتى      

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/7 
اعى تسجيل البحوث بالقسم والكليه الخطاب الوارد إلينا  من  االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بخصوص ير 

والتحقق من ان البحث يقع فى نطاق الخطه البحثيه للقسم والكلية  وتوافى اداره البحوث العلمية فى حينه وعند التقدم 
 لجوائز النشر العلمى يرد خطاب من الكلية بتسجيل البحث المتقدم عليه لمكافاة النشر .

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/8 

لعام    EjEfالخطاب الوارد إلينا  من  االدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص األعالن الثالث لمبادرة التعليم المصريه اليابانيه 
في الفترة  www.mohe-casm.egحتى أن التقدم من خالل الموقع األلكترونى لقطاع الشئون الثقافيه والبعثات 2017/2018
وذلك للحصول علي بعثات خارجيه اوشراف مشترك او مهمات علميه او جمع مادة  6/2/2018حتي  12/12/2017من 

 علمية للماجستير وكذا قضاء فصل دراسي اوعام اكاديمي للمرحلة الجامعية االولي .

 مرفق( 7مرفق طيه ) نسخه من االعالن عدد 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/9 

الخطاب الوارد إلينا  من  االدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص رفع قيمه الدعم المالى بالنسبه  ل)معاونى هيئه التدريس 
% من قيمه الدعم السابق اقراره لجميع 50مدرس مساعد بالجامعات المصريه ( لحضور المؤتمرات الدولية بنسبه  –فقط معيد 

 -على مصلحة الدارسين وخاصة انه يتم الصرف بالجنيه المصرى وليس بالعملة الصعبه : دول العالم وذلك حرصا

 الدعم الحالى     الدعم السابق     الدول           م

 جنيه 12000 جنيه    8000 الدول العربيه 1

 جنيه 15000 جنيه 10000 الدول االوربية 2

 جنيه 14000 جنيه14000  ب افريقيادول األمريكتين استراليا ودول شرق اسيا وجنو  3
 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

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


بخصوص القاء ندوة علمية بدبي خالل شهر   محمد طلعت ابو المعاطيالطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور /  5/10
 م بدعوة من اتحاد الهوكي االماراتي .  2018فبراير 

  الموافقة .القرار : 
لحضور مؤتمر لندن الدولى " علوم الرياضة والتكنولوجيا  أحمد عبد الوهاب خفاجىمقدم من السيد الدكتور / الطلب ال 5/11

 م والمشاركة ببحث بعنوان 2018فبراير  17 – 15فى العصر الرقمى " والمنعقد فى الفترة من 

                                 "The absolute norm for jumping , throwing and running events " 

  عدم الموافقة التاحة الفرص لكافة الباحثين واعضاء هيئة التدريس بالكلية . : القرار
للحضور المؤتمر كمتحدث بعنوان :   حمدى عبده عاصمالطلب المقدم من الدكتور/   5/12  

Seventeenth Ghobal  Conference & Nursing care (Diabetes Ghobal -2018 during March 
08-9,2018 at paris, France ).  

 .علي نفقة سيادته الخاصة  القرار :  الموافقة
 بشأن  عقد الندوه الخاصه بمؤتمر دبي للمعرفة . حمدى عبده عاصمالطلب المقدم من السيد الدكتور /  5/13

 م 9/12/2017، حيث تم عقد الندوة بتاريخ الموافقة القرار :  
 راسات العليا والبحوث سادساً : الد

6/1 

  -منح درجة  )الماجستير (  فى التربية الرياضية للباحثين االتى أسماؤهم بعد :

المقيد بدرجة الماجستير فى التربيه الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  محمد السيد عبد العظيم غانم -1
 والرياضات المائية .

رجة الماجستير فى التربيه الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت المقيد بد  أمير محمد صالح أبو عرب -2
 والرياضات المائية .

المقيد بدرجة الماجستير فى التربيه الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات  مصطفى جالل عبد العظيم غانم -3
 المنازالت والرياضات المائية .

  لماجستير فى التربيه الرياضية بقسم أصول التربيه الرياضية المقيد بدرجة ا محمد شافعي عبد الوهاب دياب - 4     

 والترويح        

  الموافقة.القرار : 
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  أحمد عبدالمعطي عبدالفتاح عبدالدايمتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحث / 

الصالبة )  -بعنوان :2013سم   أصول التربيه الرياضية بدورة أكتوبر يه الرياضية بقبالمقيد بدرجة الماجستير فى التر

( تاريخ تسجيل النفسية وعالقتها بمستوي األداء المهني وبعض المتغيرات االجتماعية لدي معلمي التربية الرياضية

 .15/3/2016موضوع الرسالة 



 تحت إشراف :.

 أستاذ علم النفس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالكلية    د/ محمد إبراهيم الباقيرى                        0أ

 د/ محمد حسين بكر سلم                                       مدرس بقسم أصول التربية الرياضية 

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة اآلتي اسمائهم :

 تاذ علم النفس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالكلية              مشرفا  د/ محمد إبراهيم الباقيرى         أس0أ

 د/ وائل السيد قنديل              أستاذ القياس والتقويم  ورئيس قسم اصول التربية الرياضية                 مناقشا  0أ

 علوم النفسية والتربوية د/ محمد عبد الكريم نبهان                  أستاذ مساعد بقسم ال0م0أ

 بكلية التربيه الرياضية جامعة بنها                             مناقشا                                                        

  . الموافقة : القرار
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سيد كمال عبد الفتاح عيد المدرس تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراة الفلسفة  فى التربية الرياضية للباحث /ال
المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  المقيد بدورة 

بعنوان " تأثير استخدام التكتيكات المدمجة على تطوير األداء الخططي للمالكمين " تاريخ تسجيل 2014أكتوبر 
 13/10/2015ة موضوع الرسال
 تحت إشراف :

 د/ أحمد سعيد أمين خضر                   أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات 0أ
 المنازالت  والرياضات المائية   بالكلية                                                             

 -السادة االساتذة اآلتي اسمائهم :تشكيل لجنة المناقشة والحكم من  
 د/ يحى السيد إسماعيل الحاوى        أستاذ المالكمة المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية 0أ

                                         كلية التربيه الرياضية للبنين جامعة الزقازيق                 مناقشا                                               
 د/ أحمد سعيد أمين خضر              أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات 0أ

                مشرفا                     المنازالت  والرياضات المائية  بالكلية                                                         
                      أستاذ مساعد نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية        مناقشا      د/ ياسر محمد عبد الجواد  الوراقى 0أ

 الموافقة. القرار:
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جل بقسم نظريات والمس 2015المقيد بدورة اكتوبر  أحمد عبداللة غزالةتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للدارس / 
دراسة تحليلية لألبحاث العلمية فى مجال الجمباز من عام وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان " 

 ( . 2015وحتى  2005) 
  -على أن تكون لجنة االشراف ممثلة من السادة األساتذة اآلتي أسمائهم :

 لرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان    مناقشا  أ.د/ منير سامى رجائى       أستاذ بقسم تدريب ا

 أستاذ التمرينات والعروض الرياضية  ورئيس القسم  بالكلية                     مشرفا                          أ.د/ أمل صالح سرور    
   أ.د/ ماجدة محمد السعيد عبد الرحمن   أستاذ بمساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  

 مناقشا                                                                    



 الموافقة  القرار :
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المقيد   محمود فتحى محمد الهوارى فة فى الترربية الرياضية للدارس / تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراة الفلس
ميكانيكية إصابة العمود الفقرى القطنى والمدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بعنوان  "  2014بدورة اكتوبر 

 "كأساس لبرنامج تأهيلى وقائى لالعب مركز الدائرة فى كرة اليد 

 -من السادة األساتذة اآلتي أسمائهم بعد : على أن تكون لجنة المناقشة

 مناقشا        أ.د/ محمد قدرى بكرى                  أستاذ االصابات الرياضية والتأهيل المتفرغ جامعة حلوان        
 مناقشا  أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية            أ.د/ حمدى عبدة عاصم         

 أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم       أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية            مشرفا  
 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                              

 بقسم المناهج  وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية    مشرفا   أ.م.د/ أحمد طلحة حسين                أستاذ مساعد
 الرياضية جامعة مدينة السادات                                                            

 الموافقة  : القرار
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 2016يد بدورة اكتوبر المق محمد حسين فهمى عبد الظاهرتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / 
كوسيلة النتقاء العبى السباحة   ACTN3دراسة مقارنة لتنوع جين والمسجل بقسم علوم الصحة الرياضية بعنوان " 

 " والمصارعة وكرة القدم
  -تحت إشراف :

 أ.د/ حسين أحمد حشمت                      أستاذ وظائف األعضاء بكلية الطب جامعة الزقازيق 
 عبدة عاصم                      أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية  أ.د/ حمدى

 أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية           أ.د/ أحمد  عبد الحميد عمارة    
 الموافقة  : القرار
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 2012المقيد بدورة  أكتوبر  إسالم محمد حسين الشكرى بية الرياضية  للباحث / تسجيل رسالة الماجستيرفى التر 
تأثير تدربيات القدرات البدنية الخاصة على والمسجل بقسم  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية    بعنوان "

 "  بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية للمالكمين 

 تحت اشراف :

       أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت          يد أمين خضر    د/ أحمد سع0أ

                     والرياضات المائية                                                                                                                                             

                                               د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد         أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  والرياضات المائية0م0أ

 الموافقة  القرار :
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 2012المقيد بدورة  أكتوبر   فهمى الدسوقىخالد شوقى تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية  للباحث / 
استراتيجية مقترحة لتطوير رياضة المالكمة والمسجل بقسم  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  بعنوان " 

 "في اندية ومراكز شباب محافظة المنوفية

 تحت اشراف :

 ة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالتد/ أحمد سعيد أمين خضر                أستاذ تدريب المالكم0أ

 والرياضات المائية بالكلية                                                                                                                 

 ت المنازالت والرياضات المائية بالكلية  د/ ياسر محمد عبد الجواد  الوراقى         أستاذ مساعد نظريات وتطبيقا0أ

                                               د/ فتحى توفيق فتحى خفينة               أستاذ مساعد بقسم أصول التربيه الرياضية  بالكلية   0أ
 الموافقة  القرار :
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والمسجلة  2016المقيدة بدورة اكتوبر  ة حسن أحمد حسنآيتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / 
متالزمة دوان وقابلى التعلم  ألطفالبقسم علوم الصحة الرياضية  بعنوان " دراسة مقارنه القياسات البيولوجية واالجتماعية 

 لذوى االحتياجات الخاصة " 

  -تحت إشراف : 

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

 د/ سالى عبد الستار محفوظ                مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية

 الموافقة  القرار :
لتسجيل رسالة ماجستير في  احمد السيد إسماعيل عبد الوهابتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس/  6/10

  -بية الرياضية بالقسم بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام له.  للبحث تحت عنوان: التر 

وتم إجراء التعديالت  “"تأثير استخدام االلعاب التمهيدية علي تعلم بعض المهارات االساسية في رياضة التنس للمبتدئين
ن مجلس القسم والمشكلة من السادة األستاذة المقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة م

 -)طبقا  للتخصص( وهم: 

أستاذ العاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ. د/ محمد  طلعت ابو المعاطي  -1
 جامعة مدينة السادات           -ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 

قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات مدرس ب م. د/ شريف عبد المنعم -2
  جامعة مدينة السادات          -المضرب بكلية التربية الرياضية 



 الموافقة  القرار :
تشكيل لجان االمتحانات العملية التطبيقية لمرحلة الدراسات العليا ) ماجستير / دكتوراه ( للفصل الدراسى )خريف  6/11

 كالتالى : م( وتشكيلها 2017
 لجنة الممتحنين أسم المقرر الكود
 أ . د / بكر محمد سالم حلقات بحث فى تخطيط الموسم الرياضى لرياضة العاب القوى  702

 أ . د / عزة محمد العمرى 
 أ . د / عاطف سيد أحمد

 أ . د / بكر محمد سالم تطبيقات فى مشكالت رياضة العاب القوى  704
 أ . د / محمد عنبر بالل

  د / إيمان إبراهيم السيسى.أ
 الموافقة  : القرار

م(  2017تشكيل لجان االمتحانات الشفهية لمرحلة الدراسات العليا ) ماجستير / دكتوراه ( للفصل الدراسى )خريف  6/12
 وتشكيلها كالتالى :

 أواًل : مرحلة الدكتوراه :
 لجنة الممتحنين أسم المقرر الكود
 أ . د / بكر محمد سالم ط الموسم الرياضى لرياضة العاب القوى حلقات بحث فى تخطي 702

 أ . د / عزة محمد العمرى 
 أ . د / عاطف سيد أحمد

 أ . د / بكر محمد سالم تطبيقات فى مشكالت رياضة العاب القوى  704
 أ . د / محمد عنبر بالل

 إبراهيم السيسىأ . د / إيمان
 أ . د / إيمان إبراهيم السيسى العاب القوى  االتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة 708

 أ . م . د / نبال أحمد بدر
 أ . م . د / سالى عبد التواب 

 ثانيًا : مرحلة الماجستير : 
 لجنة الممتحنين أسم المقرر الكود
 أ . د / بكر محمد سالم قراءات فى تدريب الناشئين فى رياضة العاب قوى  601

 ىأ . د / إيمان إبراهيم السيس
 أ . د / محمد عنبر بالل

 أ . د / عزة محمد العمرى  قراءات فى مشكالت رياضة العاب القوى  604
 أ . د / نبال أحمد بدر

  أ . د / سالى عبد التواب
 الموافقة  القرار :

  قسم طرق التدريستشكل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد الفصل الدراسي األول السادة أعضاء هيئة التدريس،  6/13

 الموافقة  القرار :



الطلب المقدم من السيد أ.د/ طارق النصيري القائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  6/14
دكتوراه ( للفصل الدراسي األول  –ماجستير  –بخصوص تشكيل لجان الشفوي لطالب الدراسات العليا ) دبلوم المضرب 

 م كالتالي :  2017/2018لجامعي للعام ا
 ( 1جدول )

 بيان لجان أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس في االختبار العملي والشفهي

 م2018م / 2017عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

 عضو ثالث عضو ثاني عضو أول المقرر الفرقة الالئحة

 د/اكرم كامل حمود تركيد/م د/ محمود الحوفي كرة القدم (1دبلوم ) الدبلوم

 د/محمد أبو سريع د/محمود تركي د/ محمود الحوفي كرة قدم (1دبلوم ) ماجستير

 د/اكرم كامل د/جمال حمادة د/ محمود الحوفي كرة قدم (1ماجستير )

 د/جوزيف ناجي د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤوف كرة سلة

 زيف ناجيد/جو د/اكرم كامل د/جمال حمادة كرة يد

 د/ محمد طلعت د/محمد عبد المنعم د/ خالد البطاوي كرة طائرة

 د/جوزيف ناجي د/محمد طلعت د/ محمود الحوفي كرة قدم (2ماجستير )

 د/ خالد البطاوي د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤوف كرة سلة

 د/محمد أبو سريع د/اكرم كامل د/جمال حمادة كرة يد

 د/جوزيف ناجي د/ خالد البطاوي د/ محمد طلعت رةكرة طائ

 د/طارق الجمال د/جوزيف ناجي د/ محمد طلعت مضرب

 د/جوزيف ناجي د/جمال حمادة د/ محمود الحوفي كرة قدم (1دكتوراه ) دكتوراه

 د/طارق الجمال د/جوزيف ناجي د/ محمد طلعت مضرب

 د/ محمد طلعت حمادة د/جمال د/ محمود الحوفي كرة قدم (2دكتوراه )

 د/طارق الجمال د/جوزيف ناجي د/ محمد طلعت مضرب

 
  : القرار

الطلب المقدم من قسم أصول التربية الرياضية بشأن إضافة مواد اختياري في الالئحة لبرنامج اإلدارة الرياضية في  6/15
 -مرحلة الدكتوراه  والمواد كالتالي :

 القوانين المحلية والدولية بالمجال الرياضي .قراءات متقدمة في التشريعات و  .1
 قراءات متقدمة في إدارة الدورات واألحداث الرياضية المحلية والدولية . .2



 قراءات متقدمة في اإلدارة والمناخ التنظيمي . .3
 قراءات متقدمة في التنظيمات األهلية واإلقليمية والدولية . .4

 لجنة الخاصة بالالئحة .يرجأ إلعداد كافة التعديالت مع ال  : القرار

والمقاييس لمرحلة  االختباراتأسمائهم لالعتذار عن دخول االمتحان في مادة  اآلتيالطلب المقدم من الطالب  6/16
 -الماجستير الفرقة األولي شعبة اإلدارة وهم :

 نواف مجهول موازي غايب عبدهللا . .1
 عذاري حسين علي خليل . .2
 طالل مصطفي عبد هللا ابراهيم .3

 لقرار :  الموافقةا
تشكيل لجان امتحانات الشفهي والعملي والممتحن الخارجي للمواد الخاصة بالقسم في الترم األول للدراسات العليا قسم  6/17

 التربية الرياضية .أصول 

 الموافقة  : القرار
عن  2017المقيد بدورة الخريف   عبد التواب احمد عبد التواب مرعى النظر فى قبول االعتذار المقدم من الطالب /  6/18

 وذلك لظروف خاصة .  2018دخول إمتحان الفصل الدراسى االول 

 الموافقة  : القرار
 بشأن تسجيل االبحاث   6/19

األستاذ المساعد بالقسم للموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته  أحمد أمين أحمد الشافعيالطلب المقدم من د / 
 ث كالتالي:( أبحا7وعددهم )

 الحالة تاريخ النشر المجلة العلمية عنوان البحث الرقم

 األول
Improving the Muscular Imbalance of 

Penalty Corner Players of Hockey 

Assiut Journal of Sport 

Sciences and Arts 
 منشور م01/07/2015

 الثاني

The Effect of Using Polar System in 

Structuring the Training Load on 

Delaying Muscle Fatigue in Football 

Players 

Assiut Journal of Sport 

Sciences and Arts 
 منشور م05/06/2016

 الثالث

The Effect of Using Contrast Training 

During the Pre-season Period on the 

Level of Ability of Muscle in Junior 

Football Players 

The International 

Scientific Journal of 

Physical Education and 

Sport Sciences 

 م12/09/2016
مقبول 

 للنشر



 الرابع

The Relationship of Developing 

Coordination Abilities 

with the Level of Performance of some 

Basic Skills of Young Female Basketball 

International Journal of 

Sport  

Science and Arts 

 منشور م20/12/2016

 الخامس
تأثير استخدام تدريبات سلم الرشاقة على مستوى األداء 

 . لناشئي كرة القدم والمهارىالبدني 

 مجلة علوم وفنون الرياضة 

 -كلية التربية الرياضية للبنات 

 جامعة حلوان
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 الموافقة  القرار :

ألستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ا أ.م.د/ مشيرة إبراهيم العجميالطلب  المقدم من  6/20
 الرياضية ) شعبة الجمباز( بشأن تسجيل  بحثين بعنوان:

" التغذية الراجعة المدعمة بفيديو الهاتف النقال وتأثيرها على بعض نواتج التعلم للمهارات األرضية في الجمباز  -1
            للطالبات"                            

2-  "Effect of Swiss Ball Exercises for improving selected Physical parameters and 
level of performance of some floor exercises skills in gymnastics"                 

 وذلك للترقي أستاذ بالقسم. 

 الموافقة  القرار :
األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  طه عبد هللا اسماعيلأ.م.د/ عال الطلب  المقدم من  6/21

 والعروض الرياضية ) شعبة الجمباز( بشأن تسجيل موضوع بحث بعنوان:

 " بناء بطارية اختبار إلنتقاء ناشئ وناشئات جمباز األيروبيك في مصر" وذلك للترقي أستاذ مساعد.
 الموافقة  القرار :

 دكتوراة ( وجائزة –لطلب المقدم بشأن ترشيح  أعضاء هيئة التدريس للحصول على جائزة أحسن رسالة ) ماجستير ا 6/22
  النفسية  السادة المرشحينو  الجامعة التشجعية  جائزة الجامعة التقديرة جائزة الجامعة للتفوق وفى مجال العلوم التربوية

 هم :
 أفضل رسالة دكتوراة قسم األلعاب  تمحمود محمد رفعترشيح رسالة الدكتوراة  -1
 من قسم علوم الصحة الرياضية  ليز محمود حسن الحوفىترشيح رسالة الدكتوراة  -2



 من قسم ألعاب القوى  أحمد حمدى عبد الخالق شرشرترشيح رسالة الدكتوراة  -3

) أفضل رسالة دكتوراة  بتفويض من السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية ليزا محمود حسن الحوفىحيث تم ترشيح د/ 
رشاد قوامى للحد والوقاية من إنتشار التشوهات القوامية فى مرحلة ماقبل المدرسة  (بعنوان ) برنامج توجية حركى وا 

) أفضل رسالة دكتوراة ( بعنوان ) إنتقاء طالبات المدراس الرياضية وفقا   أحمد حمدى عبد الخالق شرشرمنصفا  مع د/ 
 والجسمية الخاصة لمسابقات ألعاب القوى . لبعض القدرات البدنية

 الموافقة علي ترشيح السيد د/ احمد حمدي شرشر والسيدة د/ ليزا محمود الحوفي لنيل الجائزة مناصفةً  .  القرار :
 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 

جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن قرار المجلس المكاتبة الواردة من معالى السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس ال
والمتضمن عمل تقرير عن الوحدات ذات الطابع الخاص عن العام الماضى يشمل االيرادات  2017/  12/  16المنعقد فى 

م (  2017/  11،  10،  9والمصروفات والمعوقات عن الفترة السابقة . وكذلك تقرير ربع سنوى عن االشهر الثالثة الماضية )
 وذلك بهدف تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على زيادة مواردها وانشاء وحدات جديدة .

 أحيط المجلس علما  القرار :

7/2 

المكاتبة الواردة من معالى السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن قرار 
االدارة العامة  –بالموافقة على ما جاء بخطاب الهيئة العامة لالستعالمات  2017/  12/  16منعقد فى المجلس ال

مركز النيل لإلعالم : بشأن الموافقة على عقد بروتوكول للتعاون والتنسيق وتذليل العقبات إلقامة  –إلعالم وسط الدلتا 
لقاء سلسلة من الندوات لرفع الوعى لدى طالب الجامعة بكافة  القضايا والتحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا وا 

 الضوء على االنجازات التى تحققت وتتحقق على كافة االصعدة رغم تلك التحديات . 

 أحيط المجلس علما  القرار :
والمنظمة الدولية المكاتبة الواردة من رئيس مؤسسة العلمين الدوليين بالتعاون مع منظمة العواصم والمدن االسالمية  7/3

للبيوبوليتكس ومركز التعاون األوروبي العربى بشأن إقامة المؤتمر الدولى الثامن والعشرين عن " حماية البيئة ضرورة 
 االسكندرية .  –م بفندق شيراتون المنتزة  2018مايو  7 – 5من ضروريات الحياة " فى الفترة من 

 أحيط المجلس علما  القرار :
م ويشمل على المحتوى  2017ديسمبر  12رير عن ندوة التنمية البشرية " صنع القرار " والتى عقدت فى رفع التق 7/4

العلمى للندوة والموافقة االمنية إلقامتها والسيرة الذاتية عن المحاضر وبيانات عن المؤسسة المجموعة الكندية 
 الهضبة للتنمية المجتمعية . لالستشارات االدارية إدارة المشروعات والتسويق والتدريب ، فريق

 أحيط المجلس علما  القرار :



( طالب  40لعالج سرطان االطفال بالمجان  بشأن إيفاد فوج طالبى مكون من )  57357مخاطبة الكلية لمستشفى  7/5
مستشفى لتقديم ( من أعضاء هيئة التدريس يمثلوا كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات فى زيارة لل 2وطالبة و ) 

بعض الهدايا والتبرعات المادية والتبرع بالدم وقضاء يوم ترويحى الطفال المستشفى لمساهمة مجتمعية من الكلية 
. وكذلك إرسال خطاب للسيد االستاذ الدكتور مدير المستشفى لتحديد زيارة من المستشفى لزيارة  57357لمستشفى 

م . كما نرجوا  2018طفال المستشفى وذلك خالل االسبوع االول من شهر فبراير الكلية لتفعيل يوم للتبرع بالدم لصالح أ
السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتوفير اتوبيس من الجامعة ) بشعار 

 جامعة مدينة السادات ( لنقل الفوج الستقباله بشكل رسمى كممثل للكلية والجامعة . 

 أحيط المجلس علما القرار :
  ما يستجد من أعمال:  ثامناً 

الف جنيها سبعون جنيها ( فقط وقدره 70000الطلب المقدم من بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتبرع بما قيمته )  8/1
واعمال  ناالستكمال اعمال انشاء صالة للياقة البدنية وتركيب وحدة جاكوزي وساو وذلك  في صورة عينية مصريا

 وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالكلية .،  ديد وتحمل تكلفة المقاول بالكامل االصالح والتج

 الموافقة . القرار:

مدرس ماده االيقاع  للفرقة األولي بنات وكذلك  نشأت السيد سالمةبشأن تحديد اجر الجلسة وأجر للساعة لألستاذة /  8/2
  قية لمادتي التمرينات والتعبير الحركي للفرق الدراسية االربعة .للمصاحبة الموسي

 جنية . 25الجلسة  ( وتحديد أجر47جنية طبقا  للقانون ) 7الموافقة على تحديد أجر الساعة النظرى  القرار:

ياضية وذلك م لدرجة الماجستير في التربية الر  2017بدورة الخريف  منال رزق الجعاربخصوص الحاق الطالبة /  8/3
 لسقوط اسمها سهوا  بالدورة .

 الموافقة . القرار:

 .... وهللا ولى التوفيق. وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا  
  أميــــن المـجلس       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 محمد طلعت أبو المعاطى  أ.د/         

 

 
SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


