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  :االفتتاح

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة 
 ل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.تقانثم لس جلمأعضاء ا

   
 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2019 راينيالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 . تم االطالع وتمت المصادقةالقرار: 
 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

 القرار : أحيط المجلس علماً 

   شئون أعضاء هيئة التدريس  :ثا ثال

3/1 

مائية ات اللرياضالت واازمنالنظريات وتطبيقات بقسم  سالمدر وليد أحمد سيد أحمدالدكتور/ الطلب المقدم من 
للمعاقين باالتحاد الدولي ـ وذلك  خماسي الحديثجنة التنمية الالسادات وعضو لة الرياضية جامعة مدينكلية التربية 

م إلي 1/1/2019خالل الفترة من  الصين ودول شرق أسياقة علي سفر سيادته إلي بخصوص المواف
تبار سيادته في ن, واعلمعاقيلفئة ا ماسي الحديثن وحكام الخدربيك لعمل كورسات تدريبية للمم وذل31/12/2019

اعتبار بشأن  2001مارس  20الصادر في  371سيد رئيس مجلس الوزراء رقم ء علي قرار المهمة رسمية بنا
ا والتي يصدر بشأنها قرار لشبابية في داخل مصر أو خارجهالعاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية وا

قاتهم اس بجميع مستحية مع عدم المسهات عملهم األصلر من جبدل سفية دون في مهمة رسمزير الشباب من و
 .الوزارة ر الوزاري فور صدوره منحتي يتم مواقتنا بالقراالمالية وكأنهم قائمون بالعمل, 

نظراً النها السنة مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة للعرض علي المستشار القانوني للجامعة .عدم الموافقة،   القرار:
، كما ان القرار يشتمل علي العام كامل وهو علي غير المعتاد عليه ، حيث انه غالبا ما  السابعة علي التوالي بدون فصل

 ( ولكن هذا القرار يحتوي العام كله ،ثالثة  –ين شهر –لقرار علي فترة محددة ) شهر يشمل ا

3/2 

االستاذة بخصوص انتداب استاذ تدريب الجودو  عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذتور/ ذ الدكاالستاالطلب المقدم من 
الرياضات الفردية بكلية التربية م المنازالت وبعمل رئيس قس مساعد وقائماالستاذ ال شرموي االالدكتورة/ سارة محمد نب

م الجامعي في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعا دريس مادة الجودو بنات بواقع يوم واحدالرياضية جامعة بني سويف لت
 م.2019م/2018

 . مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة القرار:  الموافقة

3/3 
علي تعيين سيادته بوظيفه مدرس بالقسم بعد لموافقة ل القسملمساعد بالمدرس ا ىولمت لطفىأحمد أمين /د الطلب المقدم من 

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية في  منحهعلي  25/12/2018عقدة بتاريخ مجلس الجامعة بجلسته المن موافقة
وتعلم بعض قدرة المكانية ثيرها علي الثالثية األبعاد في ضوء التحليل الحركي وتأمية تعليتصميم نماذج "بعنوان  موضوع

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مجدي محمود فهيمأ.د/ 1

  بيقات العاب القوى أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتط مال أ.د / بكر محمد س 2

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  سن الحوفي حمود حأ.د/ م 3



 ".الرياضية ات الجمباز لدي طالب كلية التربيةمهار

 الموضوع لمجلس الجامعة .رفع مع  القرار:  الموافقة

3/4 

ت المنازالت والرياضات ات وتطبيقابقسم نظري مساعداالستاذ ال محمد عباس صفوتالدكتور/ االستاذ الطلب المقدم من 
للسالح قد اد المصري لمدربين باالتحبخصوص افادتنا بأن لجنة ادات التربية الرياضية جامعة مدينة السا المائية كلية

م حتي نوفمبر 2019ية لمدربي السالح بجنوب افريقيا خالل الفترة من فبراير ه لحضور الدورة الدولرشحت سيادت
 م. 2019

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  القرار:

3/5 

جودة  الطلب المقدم من أ.م د. محمد عبدالمنعم   والخاص بالموافقة علي سفر سعادته الي المؤتمر العربي الدولي لضمان
نانية , حيث انه الجمهورية اللب –بيروت  –وذلك في الجامعة اللبنانية الدولية  4/2019/ 11 -9في الفترة من  التعليم العالي

"دراسة تحليلية  وعنوان البحث هو أختياره أللقاء البحث أمام المشاركين في المؤتمر.تم مر وقد متقدم ببحث داخل المؤت
والهيئة القومية لضمان جودة التعليم   AARUن اتحاد الجامعات العربية م برامج االكاديمية لكللمحاور ومعايير اعتماد ال

 من حيث االتجاه الي تدويل الجامعات" NAQAAEية بجمهورية مصر العرب

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  القرار:
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ي قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب من  أمين الجامعة المساعد )استعجال الخطاب الوارد ال
الجامعي الجديدة من العام طة الخمسية تكليف(  خالل الخثاني( والخاص بتحديد احتياجات الكلية من المعيدين )ال

خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام قسم حيث تم تحديد احتياجات الم  2023/2024حتي العام الجامعي  2019/2020
 كالتالي  :م  2023/2024حتي العام الجامعي  2019/2020الجامعي 

كرة  الشعب العام الدراسي
 قدم

كرة 
 سلة

كرة 
 دي

كرة 
 طائرة

تنس 
 طاولة

تنس 
 ارضي

 سكواش هوكي
 ليماأج

 المجموع
 معيدات معيدين

2020-2019 
  -    -  -   -   -   - 1   -  معيدين

1 2 3 
  -    -  -   -   -  1  -   1 معيدات

2021-2020 
 1  -    -   -   -   -   - 1 معيدين

2 3 5 
  1  -    -  -  1   - 1   معيدات

2022-2021 
  -  1 1  -  1  -    -   - معيدين

3 1 4 
  - 1    -  -  -   -   -   - معيدات

2023-2022 
  -   -   -  1   - 1   -   - معيدين

2 1 3 
   -   - 1   -  -  -   -    - معيدات

2024-2023 
 1   -   -   -  -   -   - 1 معيدين

2 1 3 
  -    -   -  1  -   -   -   -  معيدات

  18 8 10 3 2 2 2 2 2 2 3 ليالمجموع الك
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  القرار:
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الهيئة المعاونة  والرياضات المائية من الحتياجات قسم نظريات وتطبيقات المنازالت خطة الخمسيةبخصوص  ال
 م(.2024م/2023ي م حت2020م/2019خالل الفترة من )

 نة وخصوصاً المعيدينوافره من أعضاء الهيئة المعاواحتياجات كل ُشعبة والمطلوب ت
 لتخصصات المختلفةم( في ا2024م/ 2023 م  حتي2020م/2019طبقاً للخطة الخمسية )

 

 العدد المطلوب الُشعبة م
 اونة(االحتياجات )هيئة مع

 بنات بنين

1 

 منازالت

 (2) (1) (3) جو دو

 (2) (2) (4) مصارعة 2

 (2) (2) (4) مالكمة 3

 (1) (2) (3) مبارزة 4

 (2)  (2) كاراتيه 5

 (1) (1) (2) كيك بوكسينج 6



 (1) (1) (2) كمال اجسام 7

 (1) (1) (2) دراجات 8

 (1) (1) (2) قوس وسهم 9

 يةرياضات مائ 10

 (1) (2) (3) سباحة

 (1) (1) (2) غطس

  (2) (2) ةمائيكرة 

 (2)  (2) بالية مائي
 

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  :رارالق

3/8 

أمين الجامعة المساعد )استعجال ثاني( والخاص من   ب القويالعانظريات وتطبيقات ي قسم الخطاب الوارد ال
 2019/2020الجديدة من العام الجامعي  لكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسيةبتحديد احتياجات ا

خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام قسم حيث تم تحديد احتياجات الم  2023/2024لجامعي م احتي العا

 كالتالي  :م  2023/2024تي العام الجامعي ح 2019/2020 الجامعي

 المجموع معيدات معيدين العام الدراسي

2019-2020  - - - 

2020-1202  1 1 2 

2021-2022  1 1 2 

2022-2023  - - - 

0232-2024  1 1 2 

  6 المجموع الكلي
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  القرار:
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ل ثاني( والخاص بتحديد احتياجات الجامعة المساعد )استعجا من أمين أصول التربية الرياضيةي قسم طاب الوارد الالخ
حتي العام الجامعي  2019/2020الجامعي  لعامن )التكليف(  خالل الخطة الخمسية الجديدة من االكلية من المعيدي

تي العام ح 2019/2020الخمسية الجديدة من العام الجامعي خالل الخطة قسم حيث تم تحديد احتياجات الم  2023/2024

 كالتالي  : م 2023/2024الجامعي 

 المجموع معيدات معيدين العام الدراسي

2019-2020  1 1 2 

2020-2021  1 1 2 

2021-2022  1 1 2 

2022-2023  1 1 2 

2023-2024  1 1 2 

  10 المجموع الكلي
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  القرار:
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حديد احتياجات الجامعة المساعد )استعجال ثاني( والخاص بت من أمين علوم الصحة الرياضيةقسم ي الخطاب الوارد ال
حتي العام الجامعي  2019/2020خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي (  الكلية من المعيدين )التكليف

تي العام ح 2019/2020خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي قسم حديد احتياجات الحيث تم تم  2023/2024

 كالتالي  :م  2023/2024الجامعي 

 المجموع معيدات معيدين اسيالدر العام



2019-2020  1 1 2 

2020-2021  1 1 2 

2021-2022  1 1 2 

2022-2023  1 1 2 

2023-2024  1 1 2 

  10 المجموع الكلي
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  القرار:
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عجال أمين الجامعة المساعد )استمن   لحركة الرياضيةالمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم اي قسم الخطاب الوارد ال
عام الجامعي لكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسية الجديدة من الاحتياجات اثاني( والخاص بتحديد 

خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام قسم حيث تم تحديد احتياجات الم  2023/2024حتي العام الجامعي  2019/2020

 كالتالي  :م  2023/2024تي العام الجامعي ح 2019/2020الجامعي 
 المجموع معيدات معيدين العام الدراسي

2019-2020  1 تدريب(  1)  - 

2020-2021  1 - ( تدريب 1)  

2021-2022  1 - علم حركة ( 1 ) 

2022-2023  1 ( تدريب 1)  - 

2023-2024  1 - علم حركة(  1)  

  5 االجمالي
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م فقةالموا  ر:القرا
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ساعد أمين الجامعة الممن   نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةي قسم الخطاب الوارد ال
لكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام )استعجال ثاني( والخاص بتحديد احتياجات ا

خالل الخطة قسم حيث تم تحديد احتياجات ال م 2023/2024حتي العام الجامعي  2019/2020امعي الج

 كالتالي  :م  2023/2024 تي العام الجامعيح 2019/2020الخمسية الجديدة من العام الجامعي 
 العام الدراسي

 بنات بنين
 المجموع

 تعبير حركي تمرينات جمباز تمرينات جمباز

2019-2020  1 1 1 - 1 4 

2020-2021  - - 1 1 - 2 

2021-2022  - 1 - 1 1 3 

2022-2023  1 - - - - 1 

2023-2024  - 1 - - - 1 

  11 االجمالي
 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .ع م القرار:  الموافقة

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

 (2) جوذ( +نم1وذج )نم 2018/2019الجامعى ى الثانى للعام لدراسيه للفصل الدراسبخصوص اعتماد الخطه ا 4/1

  الموافقة ار :القر

4/2 
بخصوص دخول  2018/2019بالفرقة الثانية للعام الجامعى  عبد هللا مبارك عبد هللان الطالب / لمقدم مالطلب ا

الفصل  مع امتحانات النظرى للفرقة االولى 2017/2018امتحان مادة اللغه العربية تخلفات من الفرقة االولى 
 د االمتحان المحدد فى موع الحضور م تمكنه مندلعو ذلك  2018/2019الدراسى االول للعام الجامعى 

  الموافقةالقرار : 

بخصوص دخول  2018/2019بالفرقة الثانية للعام الجامعى  الحافظ اية ايمن عبدالطلب المقدم من الطالبه /  4/3
ات النظرى للفرقة مع امتحان 2017/2018من الفرقة االولى تخلفات  لتمريناتاو اللغة العربية تيتحان مادام



و ذلك لعدم تمكنها من الحضور فى موعد االمتحان  2018/2019ام الجامعى راسى االول للعالدصل االولى الف
 المحدد .

 الموافقة القرار : 

4/4 
بالفرقة االولى و الذى يوصى بالراحه  مدشدى مجدى احمد محه الطبيه للطالبه / التقرير الطبى الوارد من االدار

  الدوديه ئدهلزاذلك الجرائها عملية او  26/10/2018الث اسابيع من لمده ث

 فقةالموار : القرا

راحه لمده يوصى بالو الذى  الثالثهبالفرقة   ياسمين على مبروكالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالبه /  4/5

 رتشاح زاللى شديد .الصابتها بالتهاب مناعى مزمن بالكلى و او ذلك  1/11/2018من  شهر

 الموافقة : القرار 

بالفرقة الثانية  فى  السيد تعلبفايق محمد الطالب / كة شارالخطاب الوارد من نادى طنطا الرياضى بخصوص م 4/6

 و الخميس  غه للتدريبات  ايام السبت و الثالثاءدورى الجمهورية لكرة القدم  ذلك لتفر

 الموافقة القرار : 

و الذى يوصى بالراحه  االولى بالفرقة   عابد محمد محمد شحاته/  بيه للطالبالوارد من االداره الطالطبى التقرير  4/7

 العنقيه . الصابته بكدمه شديده بالفقراتو ذلك  21/12/2018من  امرة ايوعش 14/12من وع اسبلمده 

 الموافقة القرار : 

و الذى يوصى بالراحه لمده  االولى فرقة الب  االء حجاج جاد الرب/  لبهالوارد من االداره الطبيه للطاالتقرير الطبى  4/8

 . يمنالصابتها بالتواء بالكاحل االو ذلك  22/12/2018من  ثالثة ايام

 الموافقة قرار : لا

من راحه و الذى يوصى بال االولى بالفرقة   هللادى عبد يوسف حم/  داره الطبيه للطالبمن اال الواردلطبى التقرير ا 4/9

 الصابته بالتواء بالقدم اليمنى و ذلك  22/11/2018 ثالثة اسابيع لمده و  15/10و حتى  1/10

 الموافقة القرار : 

يوصى بالراحه لذى و ا الثالثه بالفرقة   لطانبخيت س دلعااء اسم/  الوارد من االداره الطبيه للطالبهالتقرير الطبى  4/10

 قرات العنقيه .الصابته كدمه شديده بالفك ذلو 2018/ 26/11لمدة اسبوع من 

 الموافقة القرار : 

و الذى يوصى  الثالثه بالفرقة   ابراهيم سعيد ابراهيم شاهين/  الطبيه للطالب اإلدارةالوارد من التقرير الطبى  4/11

 الصابته كدمه بالركبة اليمنىو ذلك 2018/ 10/10من ين شهرلمدة احه بالر

 قة الموافالقرار : 

لمدة و الذى يوصى بالراحه  الثانية بالفرقة   ايمن ياسر العطار/  من االداره الطبيه للطالب اردالوالتقرير الطبى  4/12

وتم  يمناال الخامسة و تمزق بأربطة الكاحلالصابته بكسر بقاعدة المشطية و ذلك 2018/ 2/12خمسة اسابيع من 

 حت الركبة .عمل جبس ت

  الموافقةالقرار : 

لكلية بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالب المشاركين فى قسم رعاية الطالب باالمذكره الوارده من  4/13

 كتوبر و حتى شهر ابريل . المهرجان الدورى الرياضى الجامعى فى االلعاب الجماعية و الفرديه و ذلك من شهر ا

 الموافقة القرار : 



بخصوص رفع نسبة الغياب عن بعض الطالب المشاركين فى   ةبالجامعلطالب ية الرعاه لعامرة ادااال المذكره الوارده من 4/14
امعة فى ج 4/12/2018و حتى  1/12( فى الفتره من 46منتخب الجامعه لكرة اليد المشارك فى دورة الشهيد الرفاعى )

 المنصوره .

 الموافقة القرار : 

و الذى يوصى  الثانية بالفرقة  ىميهوسف الوسف يين حس / للطالب ةالطبي اإلدارةالوارد من التقرير الطبى  4/15

 بحمى تيفودية . إلصابتهو ذلك 2018/ 1/10لمدة شهر من بالراحه 

 الموافقة القرار : 

بخصوص دخول امتحان  2018/2019لعام الجامعى بالفرقة الثانية ل المنعم شلشمد عبد احمد مح /الطلب المقدم من الطالب 4/16

راسى االول مع امتحانات النظرى للفرقة االولى الفصل الد 2017/2018قة االولى لفرن اتخلفات م ة اللغة االنجليزيةماد

 محدد .من الحضور فى موعد االمتحان ال  و ذلك لعدم تمكنه 2018/2019ام الجامعى للع

 الموافقة القرار : 

 ات الثقافية  العالق خامساً:

5/1 
دراسات  العليا والبحوث  بشأن اتحاد الجامعات لل نائب رئيس الجامعه   ذ الدكتورمكتب  السيد األستاالخطاب الوارد  من 

  2019م ه (لعادكتورا–ماجستير  –ب الترشيح لجائزه الرسائل العلميه المتميزه )ماستر العربيه عن فتح با

  .علما ً أحيط المجلس : القرار

5/2 
معارين ال ة بشأن بيان عن عدد األساتذه  و المدرسين المصريينة المركزية للعالقات الثقافيالخطاب الوارد إلينا من االدار

 اتيين العاملين بمصر .لدوله الطاجيكستان وكذلك عدد األساتذه والمدرسين طاجيكست

 .امجلس علمط الأحي : القرار

5/3 

مويل البحوث  اعتبارا من ث  بشأن تفعيل اداره خدمات تلعامه للدراسات العليا والبحوينا من االدارة االخطاب الوارد إل  
بحثيه والتنبيه عليهم بضروره  موافاه اداره خدمات تمويل  ريعومخاطبه الكليات والمعاهد التى توجد بها مشا 3/10/2018

 (1/10-1/7-1/4-1/1ربع سنويه في )  رير دقيقه  ومعتمده و بصفه دوريهات وتقابيبان  البحوث

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/4 

الخطاب الوارد  من مكتب  السيد األستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعه  للدراسات  العليا والبحوث   بشأن جوائز   
البدنيه وعلوم  التربيه   - لوم األساسيهلعا –في  العلوم الهندسيه  عه  التقديريه   والتشجيعيه    والتفوقجامال

 :الرياضه 
جائزه أحسن باحث   سيتم قبول الترشيحات من يوم السبت  دكتوراه (/)ماجستير وله علميه  حسن رساجائزه أ
 حيث تم : قا للقواعد المرفقهطب يوم من تاريخه وذللك 45ولمده  8/12/2018الموافق 

 محمد عنبر محمد بالل/  ستاذ الدكتورعلمى السيد االالجامعة للتفوق اللجائزة الترشح -1
سها نبيل أحمد منصفا مع الدكتوره  /   محمود فتحي محمد  الهوارى  /حسن رساله دكتوراهئزة اح لجاالترش -2

 على احسن رساله دكتوراه   الشريف
ة  لعروض الرياضيات الجمباز والتمرينات وامدرس بقسم نظريات وتطبيق يى الحريرييح رشاترشيح د/  -3

 ه(ن رسالة علمية ) دكتورالجائزة أحس
  الرحمن بسيوني  غانمد عباحسن باحث  د/  لجائزة رشحالت -4

 فع الموضوع لمجلس الجامعة .الموافقة مع ر : القرار

 البحوث سادساً : الدراسات العليا و

6/1 

م لساعد بقسالمدرس ا النصر شروق على محمد أبو /ثة ة للباحالرياضي التربية منح درجة دكتوراه الفلسفة فى

التعلم المعكوس على مستوى  استراتيجية استخدامتأثير الرياضية  )وعلوم الحركة  يسدرالمناهج وطرق الت

 (التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي لمقرر مادة طرق التدريس

 معة .الجامع رفع الموضوع لمجلس  القرار:  الموافقة

سم قب 2012توبر  مقيد بدورة أكلا  عيسىعبد الرسول د أحم /  ضية للباحث التربية الرياالماجستير في منح درجة  6/2



فاعلية برنامج تعليمي باستخدام االلعاب التمهيدية للتغلب على صعوبات ) قوى بعنوانيقات  ألعاب النظريات وتطب

 ( التعلم لمبتدئي القفز بالزانة

 لجامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ا لموافقة:  ااررالق

6/3 

 2011 رة أكتوبر المقيد بدو  الم ديابالسعبد  يدوح محمد /  الرياضية للباحث الماجستير في التربية منح درجة 

لبعض الحالة الوظيفية  نباستخدام النقاط االنعكاسية لتحسيبعنوان )تأثير برنامج تدليك بقسم علوم الصحة الرياضية 

 المنازالت (  العبي 

 لجامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ا موافقةالقرار:  ال

6/4 

بقسم  2012وبر  أكتالمقيد بدورة  أحمد محمود نبيل محرم /  ة الرياضية للباحث الماجستير في التربيح درجة نم

طوير بعض مج تدريبي لت" تاثير برنا-عنوان: تحت ضرب ت المة ورياضارياضات الجماعيت وتطبيقات  الظريان

 لدي ناشئات كرة القدم "المهارات الخاصة 

 .ع الموضوع لمجلس الجامعة رف مع القرار:  الموافقة

6/5 

 ورةالمقيد بد  فتحى إبراهيم غنيمإبراهيم تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / 
تأثير المقاومات )وان بعن سباحةتخصص  لمائية  ضات الريات وامنازالات وتطبيقات السم نظريبق 2017خريف 

 ( لسباحة الفراشة رات البدنية والمستوي الرقميالمطاطية علي بعض المتغي
 :تحت إشراف 

 ات المائيةياضزالت والربقسم نظريات وتطبيقات المناد/ أحمد محمود عبد الحكيم أستاذ السباحة 0أ
 يةات المائمنازالت والرياضسم نظريات وتطبيقات القبدرس مدو محمد ذكى حد/ وسام م

 .لمجلس الجامعة  مع رفع الموضوع القرار:  الموافقة

6/6 

المقيد  محمد عبد الموجود مصطفى النجارع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / موضو تسجيل
ى قوعاب الفى أل تنافسية مبتكرةألعاب ير تأثان ) ألعاب القوى بعنو بقسم نظريات وتطبيقات 2017بدورة خريف 
 ( ىمرحلة التعليم األساسالميذ تلالمهارى األداء البدنى وعلى تحسين 

 :تحت إشراف 
 ألعاب القوى نظريات وتطبيقاتالحيوية بقسم   اد/ مصطفى مصطفى عطوة أستاذ الميكانيك0أ
 القوى عابأل بيقاتنظريات وتطد/ أحمد عبد الوهاب خفاجى أستاذ مساعد 0م0أ
 ىألعاب القو نظريات وتطبيقات مدرسصقر  لقادرعبد ا مروى /د

 لمجلس الجامعة .مع رفع الموضوع  وافقة:  المالقرار

6/7 

المدرس المساعد  صفاء فتحى كامل األشوحة/ تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث
ي تطوير عل برنامج إرشادي نفسيير تأثبعنوان ) 2017المقيدة بدورة الخريف بقسم أصول التربية الرياضية 

 (الفردية بشي بعض األلعاالتأقلم لدي نأ تاستراتيجيا
 :راف إش تحت

أستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربيه الرياضية ووكيل الكلية لشئون التعليم د/ محمد إبراهيم الباقيرى 0أ
 والطالب 

 حربية الرياضية والترويأستاذ مساعد بقسم أصول الت ن رفيق محمدد/ نرمي0م0أ

 .ع الموضوع لمجلس الجامعة رف مع الموافقة ر: القرا

6/8 

بقسم  ةالمقيد هالة مهدى على أبو الريشه/احثة فى التربية الرياضية للبسفة دكتوراه الفلتسجيل موضوع رسال
الوظيفية لموجهي  ات)  وضع نموذج مقترح للجداربعنوان 2017 أصول التربية الرياضية المقيدة بدورة الخريف

 (البحيرةالتربية الرياضية بمحافظة 
 :تحت إشراف 

 ياضيةالتربية الر لياضية بقسم أصواذ اإلدارة الريم شميس أستعبد العظ حمدد/ م0أ



 د/ مروة محمد الباقيرى مدرس بقسم أصول التربية الرياضية

 موضوع لمجلس الجامعة .ع الع رفم موافقةالقرار:  ال

6/9 

المدرس   أبو هيبةعبير شاكر صبرى ه/ضية للباحثرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياموضوع تسجيل 
 )انبعنو 2017ريف قيدة بدورة الخالرياضية  الم التدريب وعلوم الحركةس والمساعد  بقسم المناهج وطرق التدري

ت كلية التربية الرياضية جامعة مدينة لطالباحركية لمعكوس على تنفيذ درس التربية التأثير استخدام التعلم التكيفي ا
 (ساداتال

 : تحت إشراف
 والتدريب وعلوملمناهج وطرق التدريس م اأستاذ طرق التدريب والتدريب الميدنى بقسطة  رة محمودد/ أمي0أ

 ية  الحركة الرياض

 جامعة .رفع الموضوع لمجلس ال مع وافقةالقرار:  الم

6/10 

بقسم   المدرس المساعد   طاحونأحمد والء ه/ية الرياضية للباحثاه الفلسفة فى التربل موضوع رسالة دكتورجيتس
ذائية ت غادابعنوان ) تأثير برنامج التمرينات الهوائية وإرش 2015الرياضية  المقيدة بدورة أكتوبر   علوم الصحة
 ( " سنة 35-25من " لسيد ات ى اكيس المبايض لدعلى حاالت ت

 قسم علوم الصحة الرياضية فسيولوجيا الرياضية ورئيس  د/ عبدالحليم يوسف عبد العليم أستاذ0أ

 جامعة المنوفية  الطب ةبكلي مساعد أستاذ عالء الدين فتح هللا الحلبيد/ م.أ.

 علوم الصحة الرياضيةسم أحمد شريف مدرس بق د/ سها نبيل

 معة .ع لمجلس الجاالموضو مع رفع القرار:  الموافقة

6/11 

دة بقسم نظريات معيال شيماء حمودة بدرة / لباحثالرياضية ل ربيةالت فى تير الة الماجستسجيل موضوع رس
تحصص سباحة بعنوان) أساليب التدريس  2018وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية المقيدة بدورة الخريف 

 ( لم لسباحة الصدربعض نواتج التعلي ع في ضوء الذكاءات المتعددة وتأثيرها
 :ف تحت إشرا

 زالت والرياضات المائيةالمنايقات بقسم نظريات وتطب سباحةلى أستاذ العمد صطفى محنى مد/ م0أ
 د/ عبد هللا عبد الحليم محمد أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 0م0أ

 يةئلماياضات اوالرازالت المننظريات وتطبيقات  مدرس بقسمعباس الدياسطى ين لدد/ هبة هللا عصام ا

 الجامعة . مجلسمع رفع الموضوع ل فقةالقرار:  الموا

6/12 

المقيد  بقسم علوم   رشاد إبراهيم إبراهيم راوىالة الماجستير فى التربيه الرياضية للباحث/ وضوع رستسجيل م
ب على إصابة التهارح لي مقتص بعنوان) تأثير برنامج تأهيتحص 2018ورة الخريف الصحة الرياضية  المقيدة بد

 على ( وتين سى التفاقدم بداللة بركرة ال اس مرمىرمفصل الكتف لحتار العضالت الدوارة لأو

 :تحت إشراف 

 د/ عبدالحليم يوسف عبد العليم أستاذ فسيولوجيا الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية 0أ
 لهوارى مدرس بقسم علوم الصحةمحمود فتحى محمد ا /د

 لجامعة .س الموضوع لمجلفع امع ر الموافقة  القرار:

6/13 

نظريات قسم يدة بالمع عبد الصادقبكر  جيهان /ة للباحثة ياضيالر موضوع رسالة الماجستير فى التربيه لجيتس
تأثير استخدام بعنوان ) ةتحصص سباح 2018ريف المقيدة بدورة الخ وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية

 (سباحة الزحف علي الظهر تعلمعلي  االفتراضي نظارات الواقع
 :اف إشرتحت 

 ياضات المائيةيقات المنازالت والربيات وتطبقسم نظرسباحة عبد الحكيم أستاذ ال د/ أحمد محمود0أ
 ائيةازالت والرياضات المبقسم نظريات وتطبيقات المن مدرس  د/ والء محمد كامل العبد 

 ة .وع لمجلس الجامعالموضمع رفع  لموافقةا  القرار:

6/14 
ة المقيد بدور/  عاشور محمد محمد جاب هللا/ التربية الرياضية للباحث فى الماجستير تسجيل موضوع رسالة 

زان تدريبي لالت تأثير برنامجالمضرب )الجماعية ورياضات ات ياضالر ظريات وتطبيقاتبقسم ن 2017الخريف 



 (  مجة لناشئ كرة القدملمندبعض المهارات ا ركي علي كفاءة الجهاز الدهليزي وتحسينالح
 :تحت إشراف 

 لمضرببقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات اكرة القدم محمود حسن الحوفى أستاذ د/ 0أ
 ةيم علوم الصحة الرياضل حسن شريف مدرس بقسيأحمد نبد/ سها  

 لمجلس الجامعة .الموضوع مع رفع  ةلموافقا  القرار:

6/15 

 2017المقيدة بدورة الخريف  أية فريد زين الدينة/لباحثالتربية الرياضية ل فى الماجستير ة رسالتسجيل موضوع 
 (  يساسالتعليم األرياضي علي خفض ظاهرة التنمر لتالميذ الحلقة الثانية بمرحلة  تأثير برنامج ترويحيبعنوان )

 :إشراف تحت 
 لرياضية والترويحية ابقسم أصول التربمد أستاذ مساعد د/ نرمين رفيق مح0م0أ

 لتربية الرياضية والترويحمدرس بقسم أصول ا د/ أحمد حلمى غراب

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:

6/16 

بدورة  المقيدة  محمود فرغلىأسماء السيد ة/لباحثالتربية الرياضية ل فى الماجستير تسجيل موضوع رسالة 
النفسية للمقيمين بدار المسنين بمدينة  نامج ترويحي رياضي علي مستوي الوحدةر بر)تأثي بعنوان 2017خريف ال

 (السادات
 :تحت إشراف 

 د/ نرمين رفيق محمد أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح0م0أ
 الترويحالتربية الرياضية ول ود/ رقية محمد المهدى خضر مدرس بقسم أص

 لموضوع لمجلس الجامعة .فع امع ر لموافقةا  القرار:

6/17 

المقيدة بدورة الخريف   هدير سعيد جالل خضرة/فى التربية الرياضية للباحث الماجستير  موضوع رسالة تسجيل
 (المنوفية نشطة الترويحية بمراكز الشباب بمحافظة)دراسة تحليلية لمعوقات األ بعنوان 2017

 :حت إشراف ت
 الرياضية اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربيةتاذ العظيم شميس أس د/ محمد عبد0أ

 أحمد حلمى غراب  مدرس بقسم أصول التربية الرياضية د/

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:

6/18 

بدورة الخريف  المقيدة محمد حمد سهيل المطيري /لباحثالتربية الرياضية ل فى الماجستير سالة تسجيل موضوع ر
ام تأثير برنامج باستخد) رياضية بعنوانوعلوم الحركة ال التدريس والتدريبمناهج وطرق بقسم ال 2017

 الكويت لتدريبية على مستوى األداء البدني والمهاري لحراس مرمى كرة القدم بدولةالشواخص ا
 :تحت إشراف 

 الرياضيةلوم الحركة دريب وعوالتج وطرق التدريس بقسم المناه مد الشافعى أستاذ التدريبد/ أحمد أمين أح0أ
 لتدريب وعلوم الحركة الرياضيةق التدريس وابقسم المناهج وطر غذكى أستاذ التدريب المتفر مد محمدد/ مح0أ

 ببيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرنظريات وتطبقسم مدرس محمود رفعت تركى د/ 

 عة .لمجلس الجاممع رفع الموضوع  لموافقةا  القرار:

6/19 

 2017المقيدة بدورة الخريف  ء الهلبانطالل عال /ثالتربية الرياضية للباح فى الماجستير لة تسجيل موضوع رسا
عية برنامج باستخدام تدريبات نوتأثير ) وانلحركة الرياضية بعندريب وعلوم ابقسم المناهج وطرق التدريس والت

 (دولة الكويتلناشئي كرة القدم بيزة للقدم غير الُممعلى مستوى أداء التمرير والتصويب 
 : رافتحت إش

يب وعلوم أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدر الرشيد خاطرد/ سعيد عبد 0أ
 ركة الرياضية الح

ضات ت الجماعية ورياالمضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضا أستاذ ألعابمحمدأبو طلعت أبو المعاطى  د/0أ
 المضرب

 ب وعلوم الحركة الرياضيةريس والتدريبقسم المناهج وطرق التدقسم بمدرس  سالم  محمد بكرد/ 

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/20 
دورة الخريف المقيدة ب  عادل سعيد محمد العنزى /حثللبا بية الرياضيةفى التر الماجستير ة تسجيل موضوع رسال

التنبؤ بمستوي األداء المهاري ) ب وعلوم الحركة الرياضية بعنوانتدريس والتدريسم المناهج وطرق البق 2017



 (شئي كرة القدم بدولة الكويتالعقلية لنافي ضوء القدرات 
 :تحت إشراف 

وكيل  يةرياضكلية التربية الالرياضية بم النفس بقسم أصول التربية اذ علأستالباقيرى حمدإبراهيم  إبراهيم د/ م0أ
 لطالب ون التعليم واالكلية لشئ

وعلوم الحركة س والتدريب بقسم المناهج وطرق التدريد/ أحمد طلحة حسين حسام الدين أستاذ مساعد 0م0أ
 الرياضية

 ورياضات المضربياضات الجماعية ت الرريات وتطبيقابقسم نظأستاذ مساعد  د/ أكرم كامل إبراهيم0م0أ

 عة .امالموضوع لمجلس الج رفع مع لموافقةا  ر:القرا

6/21 

المقيدة بدورة    عبد هللا خالد مرزوق المطيرى /فى التربية الرياضية للباحث الماجستير تسجيل موضوع رسالة 
برنامج باستخدام  تأثير بعنوان)س والتدريب وعلوم الحركة الرياضية تدريوطرق البقسم المناهج  2017الخريف 

 (رات األساسية لناشئي كرة القدم بدولة الكويتداء بعض المهاالحركي على مستوى أجيه والتو ت التنظيميباتدر
: تحت إشراف  

ريس والتدريب وعلوم الحركة التدج وطرق أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهد/ سعيد عبد الرشيد خاطر 0أ
 ة الرياضي

 وم الحركة الرياضيةوالتدريب وعل مناهج وطرق التدريسم البقسعد أستاذ مساين د/ أحمد طلحة حسين حسام الد0م0أ

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربقسم ب أستاذ مساعد  كابوة  ندا محفوظد/ 0أم

 عة .ع الموضوع لمجلس الجاممع رف لموافقةا  القرار:

6/22 

رة بدوالمقيدة    ر محمد فرج السهلىناص /لرياضية للباحثفى التربية ا جستير المارسالة  موضوع تسجيل
برنامج باستخدام تأثير  )بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان 2017 الخريف

 (بدولة الكويتكرة القدم  لناشئيالفسيولوجية و عض الُمتغيرات المهارية التمرينات التنافسية على مستوى ب
 :شراف تحت إ

 هج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةقسم المناب بتاذ التدريين أحمد الشافعى أسد أمد/ أحم0أ
لجماعية ورياضات قسم نظريات وتطبيقات الرياضات اد/ طارق محمد عبد الرؤف أستاذ كرة السلة ورئيس 0أ

 المضرب
 لوم الصحة مدرس بقسم عالسيد د/ السيد صالح 

 عة .لموضوع لمجلس الجامفع امع ر لموافقةا  القرار:

6/23 

المقيدة بدورة     الوهاب حمدان على مركزعبد  /للباحثفى التربية الرياضية  الماجستير جيل موضوع رسالة تس

برنامج باستخدام تاثير  )وانيس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنبقسم المناهج وطرق التدر 2017الخريف 

 (عبي كرة القدم بدولة الكويتت الثابتة لالالركالالتصويب من  دقة النوعية لتطوير التدريبات

 :تحت إشراف 

وعلوم  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريبد خاطر يد عبد الرشيد/ سع0أ

 الحركة الرياضية 

ة ورياضات لجماعيالرياضات ا تبيقابقسم نظريات وتطأستاذ ألعاب المضرب طلعت أبو المعاطى د/ محمدأبو 0أ

 ضربالم

 يب وعلوم الحركة الرياضيةوالتدر وطرق التدريسقسم المناهج د/ السيد فتح هللا تنيتين مدرس ب

 عة .جاممع رفع الموضوع لمجلس ال لموافقةا  القرار:

6/24 

لخريف المقيدة بدورة ا  ىلنجدد العزيز أحمد اعب /فى التربية الرياضية للباحث ستير الماجتسجيل موضوع رسالة 
برنامج باستخدام التدريبات تأثير  ب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان)ريس والتدريسم المناهج وطرق التدبق 2017

 (التصويب لالعبي كرة اليد بدولة الكويتتوى تركيز االنتباه ودقة بصرية على مسال
 :تحت إشراف 

 يةحركة الرياضيس والتدريب وعلوم الهج وطرق التدربقسم المناالرياضى ريب أستاذ التد افعىد/ أحمد أمين أحمد الش0أ
 لمضربياضات الجماعية ورياضات اوتطبيقات الربقسم نظريات د/ محمد جمال الدين حمادة أستاذ كرة اليد المتفرغ  0أ
 ةلوم الحركة الرياضيب وعريس والتدريالتدبقسم المناهج وطرق ب الرياضى المتفرغ أستاذ التدريد/ محمد محمد ذكى 0أ

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:



6/25 

ة بدورة المقيد    محمد حمدى سعدون جريزى /بية الرياضية للباحثفى التر ير الماجستتسجيل موضوع رسالة 
ت الحركية هاراالم )ضية بعنوانالتدريس والتدريب وعلوم الحركة الريا لمناهج وطرقبقسم ا 2017 الخريف
 ( ر األداء المهاري لبراعم كرة القدم بدولة الكويتكُمحدد لتطوي األساسية

 :تحت إشراف 

 الرياضيةعلوم الحركة ريس والتدريب ورق التدبقسم المناهج وطأستاذ التدريب الرياضى الشافعى أمين أحمد  د/ أحمد0أ
 ياضات المضربت الجماعية ورت وتطبيقات الرياضاظريابقسم نرة السلة د/ عادل رمضان بخيت أستاذ طرق تدريس ك0أ
 تدريب وعلوم الحركة الرياضيةالتدريس والبقسم المناهج وطرق د/ رحاب عادل عراقى جبل أستاذ مساعد 0م0أ

 عة .ع الموضوع لمجلس الجاممع رف لموافقةا  القرار:

6/26 

رة الخريف المقيدة بدو  رك عبد هللا العوضىمبا /اضية للباحثلريالتربية افى  الماجستير موضوع رسالة  تسجيل
برنامج باستخدام التدريبات )تأثير بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان 2017

 (ف المبارزة بدولة الكويتفاعلية أداء المسكات النصلية لالعبي سيي المهارية علالبدنية و
 :ت إشراف تح

 ة المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كانيكا الحيويأستاذ المييد خاطر الرشد/ سعيد عبد 0أ

 والرياضات المائيةت ات المنازالد/ محمد عباس صفوت أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيق0م0أ
  المائية اضاتنازالت والريلماوتطبيقات زى أستاذ مساعد بقسم نظريات د/ منى كمال حجا0م0أ

 عة .رفع الموضوع لمجلس الجام مع لموافقةا  القرار:

6/27 

المقيدة بدورة   جراح سهيل مدوخ المطيرى /فى التربية الرياضية للباحث الماجستير تسجيل موضوع رسالة 
ية السرعة اإلدراك )م الحركة الرياضية بعنوانلتدريب وعلوبقسم المناهج وطرق التدريس وا 2017ريف الخ
 (الكرة الطائرة بدولة الكويت كامرار لدى حالق عالقتها بدقة اتخاذو

 :تحت إشراف
 الحركة الرياضية التدريس والتدريب وعلومبقسم المناهج وطرق أستاذ التدريب الرياضى د/ أحمد أمين أحمد الشافعى 0أ

  يئةل الكلية لشئون البووكيات ألعاب القوى القوى بقسم نظريات وتطبيق أستاذ ألعابد/ محمد عنبر بالل 0أ

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربرس مرضى سعيد عبد البارى مد يمند/ أ0م0أ

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/28 

الخريف  بدورة قيدةمال    حسن بندقأحمد عيد  /ى التربية الرياضية للباحثف الماجستير تسجيل موضوع رسالة 
تأثير استخدام النماذج التفاعلية ) ضية بعنوانوطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الريا بقسم المناهج 2017

 (كرة القدم تعلم بعض المهارات األساسية فيثالثية االبعاد علي 
 :تحت إشراف 

 حركة الرياضية دريب وعلوم الالتدريس والتوطرق  ناهجمال ورئيس قسمة أستاذ الميكانيكا الحيويالحميد شافع  د/ خالد عبد0أ
 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ساعد بقسمهللا أستاذ مد/ أحمد طلحة حسين عبد 0م0أ

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/29 

   وحعيد أمين األشأحمد س /ثلباحالتربية الرياضية لفي  دكتوراه الفلسفةتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة 

فاعلية بعنوان  "  , م15/11/2016بقسم أصول التربيه الرياضية   والُمسجل بتاريخ  2015بدورة أكتوبر   المقيد

 "  التنسام القدرات البصرية علي مستوي األداء لحك برنامج لتطوير

 : سادة األساتذةوالحكم مكونة من القشة كون لجنة الُمنالجنة اإلشراف أن ت وتقترح

)  تعليم والطالبلية لشئون الأستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربيه الرياضية ووكيل الك اقيرىإبراهيم البد/ محمد 0أ

 مشرفاً( 

ب لمضرا تماعية ورياضابيقات الرياضات الجرب بقسم نظريات وتطأستاذ ألعاب المضحمد طلعت أبو المعاطى د/ م0أ

 ) مناقشاً ( وعميد الكلية    

 أصول التربية الرياضية ) مشرفاً(  مب أستاذ اإلدارة الرياضية بقسالعزيز لبي د/ لبيب عبد0أ

 اً (النفسية والتربوية جامعة بنها ) مناقش د زكريا أستاذ مساعد بقسم العلومد/ هانى محم0م0أ

 ة .عوع لمجلس الجاممع رفع الموض لموافقةا  القرار:

6/30 
المقيد   زيد جمعة نعمة أبوة/ ثكم لرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحلُمناقشة والحتشكيل لجنة ا

اسة واقع ) در, م بعنوان15/11/2016تاريخ ُمسجل بالرياضية   وال بقسم أصول التربيه 2015ةبدورة أكتوبر  



 ؤسسات األهلية(اإلدارة بالتمكين في بعض الم

 ُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: تكون لجنة ال رح لجنة اإلشراف أنوتقت

 اقشاً ( ة حلوان ) منية جامعالتربية الرياض ةالرياضية المتفرغ بقسم اإلدارة الرياضية كلي تاذ اإلدارةأس د/ نبية العلقانى0أ

 اً (ية الرياضية ) مشرفلتربضية بقسم أصول اعبد العظيم شميس أستاذ اإلدارة الريا د/ محمد0أ

  ( ) مناقشاً يح رمين رفيق محمد أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترود/ ن0م0أ

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/31 

ت وتطبيقات ظرياالرياضية بقسم نربية جستير في التالمقيدين بدرجة الماإلغاء قيد الباحثين اآلتى أسماؤهم بعد  

  -المائية  وذلك النتهاء المدة القانونية للتسجيل  وعد سداد الرسوم الدراسية وهم :والرياضات  تالمنازال

 عصام فايز عبد العظيم زيدان  -1

  قعبد الخال الرحمن محمدعبد  -2

 عة .لمجلس الجاممع رفع الموضوع  لموافقةا  القرار:

 لية للك المجلة العلمية تعديل بعض بنود 6/32

 عة .الموضوع لمجلس الجاممع رفع  وافقةلما  القرار:

6/33 

 السنوية الواردة من قسم ألاقسام العلمية ماد التقارير إعت

 القرار القسم إلاسم م

 قبول  اهدكتور  أحمد سعيد ألاشواح -1

 قبول  دكتوراه نعمة أبوزيد جمعة -2

 قبول  ماجستير غفار الاسرجن سعيد عبدالاشجا -3

 ل قبو  ماجستير دروة صبحي محمد السيم -4

 قبول  ماجستير د محمد سمير خليلعبدالحمي -5

 قبول  ماجستير فادي محمد السيد علي -6

 قبول  ماجستير تؤي محمد عصام زكي البحيري  -7

 قبول  ماجستير رجاء الكوميإسراء  8

 قبول  اجستيرم ن عبدالعالرمضاسيد عمرو  9

 قبول  ماجستير مناعد محمد رامزحسن محمو  10

 قبول  ماجستير وفيق ق محمددالراز محمد عب 11

 قبول  ماجستير عماد الدين رؤف عبدالرحيم عبدهللا 12

 قبول  ماجستير محمد صالح رافع محمد بدر 13

 رفض ماجستير غنيم أبو عطية هدير علي عطيه 14
 

 عة .ممع رفع الموضوع لمجلس الجا لموافقةا  القرار:

6/34 

 )إنتاج علمي(:بحاث يل اتسج

موضوع بحث بعنوان " العاب القوى بشأن أدراج  من م.د/ محمد عبد املجيد نبوى ابو دنيا . الطلب املقدم -1

 لألطفال كنشاط عالجى ألطفال التوحد " .

 باللسم الاستاذ الدكتور / محمد عنبر محمد لجائزة الجامعة للتفوق العلمى يرشح القبشان الترشح  -2

 علمي(:نتاج ث )إبحاتسجيل ا



م نظريات وتطبيقات المنازالت المساعد بقس االستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفر ستاذاالالمقدم من الطلب 

بحاثه وهي نة السادات بخصوص الموافقة علي تسجيل أة مديوالرياضات المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامع

 علي النحو التالي:

1 

A mixed training program (weights- plyometric - ballistic) to develop some 
special physical abilities and its impact on the level of performance of some 

certain difficulties in Kata 

 اصةيستي( لتطوير بعض القدرات البدنية الختدريبي مختلط )أثقال ـ بليومتريك ـ بالبرنامج 
 لكاتابعض صعوبات ا أداء ستويي موأثره عل

2 

Influence of a training program by temporal analysis on some physical, 
physiological, psychological variables and performance level of Jankaku Kata 

for karate players. 

 جية والنفسيةنية والفسيولوالبد يراتمتغه علي بعض التدريبي في ضوء التحليل الزمني وتأثير برنامج
 هاتا لالعبي الكاراتيومستوي أداء جانكاكو ك

3 

 Effect of interactive exercises (S.A.Q) on some technical and  special physical 
abilities for junior Kumite players in karate  

لناشئي دنية والخاصة ت الفنية والبلقدراعض اي بوتأثيرها عل (S.A.Qتدريبات الرشاقة التفاعلية )

   الكوميتيه
 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/35 

كتوراه لدا المقيد بمرحلة2017يد بدورة الخريف المق ياسر محمد علي تركيث / قدم من الباحالنظر في الطلب الم
دور تحان عن دخول ام اعتذاره  بخصوصلمضرب ات االجماعية ورياض رياضاتبقسم نظريات وتطبيقات ال

 البالد . وف سفره خارجم وذلك لظر 2018/2019الجامعي  للعام 2018الخريف 

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/36 
 2018الخريف  دورةبحلة الماجستير لمرالمقيد  محمد عبد الموجود متولي ودمحمث / قدم من الباحالنظر في الطلب الم

 به .ه وذلك لظروف خاص م 2018/2019للعام الجامعي  2018دور الخريف خول امتحان دعن  اعتذاره  بخصوص

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  رار:الق

6/37 
عن  ربية الرياضيةالت راسات العليا فيبدبلوم الد المقيد ح عبد العاطي يوسفصالث / قدم من الباحالم االعتذارالنظر في 

 م وذلك لظروف خاصه به .2018/2019للعام الجامعي  2018الخريف  رخول امتحان دود

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

6/38 

لمرحلة  انالمقيد محمد ليحنبمحمد صابر احث / والب بيشيالر إبراهيماحمد رجب /  الباحثقدم من النظر في الطلب الم
للعام الجامعي  2018ف دور الخريخول امتحان عن د  ماتذارهاع صبخصو 2017لخريف بدورة ااجستير الم

 . اموذلك لظروف خاصه به م 2018/2019

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

 والبيئة تمع بعاً : لجنة شئون خدمة المجسا

7/1 
 مجلس األعلي للجامعات بشأن تقديمن المصطفي لطيف امي تاذ الدكتور / محمدد من السيد األسوارالخطاب البناءا علي 

 .(1رفق )م عاتبالجامخبار الكاذبة يات التواصل مع الرأي العام ومواجهة الشائعات واالعرض حول آل

 .أحيط المجلس علماً   : القرار

7/2 

تنفيذ حملة أن ت بشاألعلي للجامعا لسيف امين المجي لطلدكتور / محمد مصطفبناءا علي الخطاب الوارد من السيد األستاذ ا
وصحة هميتها علي البيئة لة وأل كافة جوانب منظومة النظافة الجديدة التي تسعي إليها الدوالجامعات حوإعالمية بين شباب 

  .(2مرفق ) المواطنين



 . البيئةتنمية وشئون خدمة المجتمع ائب رئيس الجامعة لالسيد أ.د/ ن ورفع االمر إليأحيط المجلس علما القرار:  

  مناً : ما يستجد من أعمالثا
 لمجلة العلمية كما يلى : تعديل أسم ا 8/1

 دات للتربية البدنية والرياضةمجلة جامعة مدينة السااالسم القديم : 
 الرياضةمجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم االسم الجديد : 

 الجامعة . فع الموضوع لمجلسر مع قرار:  الموافقةال

 وهى :  ةالئحة المجلة العلمييل بعض بنود تعد 8/2
 ليصبح رئيس التحرير  3( تعديل تشكيل هيئة النشر البند  1مادة ) ال

من ذوى التحرير ) يتكون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية  مديروا 4( تعديل تشكيل هيئة النشر البند  1المادة ) 
 الخبرة ( 

اتذة من الكلية واالساتذة من يتكون من أس( المحررين المساعدين )  5بند ) ر التشكيل هيئة النش( تعديل  1لمادة ) ا
  ى مستوى الوطن العربى والعالم .ربية ،  واالساتذة من األقسام والكليات المناظرة علالكليات المناظرة بحمهورية مصر الع

 مجلس الجامعة .فع الموضوع لمع ر ةالقرار:  الموافق

 ياضية جامعة مدينة السادات . التربية الر نفيذية للنشر العلمى لمجلة كلية الت تعديل الالئحة 8/3

 ع لمجلس الجامعة .مع رفع الموضو القرار:  الموافقة

 أعتماد رسوم النشر العلمى بالمجلة لتصبح كما بالجدول التالى :  8/4
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 .جنبه (  300  د والمستله )لمجالب نسخة ورقية من رسم طل
مى أو بحث بدون دفع رسوم النشر ، على أن يكون النشر فى النسخة لنشر مقال عأستاذ دكتور  ألييحق 

ؤية حدى محاور التنمية المستدامة للدولة، وفى ضوء الر األلكترونية فقط ، وكذلك يكون العمل المقدم ذات صلة با
 . ر يعتبر االستاذ أحد محكمى البحثث أخك أستاذ مع باحافى حالة أشتر ولة . المستقبلية للد



 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

لعلمية االلكترونية تصدر باللغة العربية باالنضمام إلى مبادرة اكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة أنشاء المجلة ا 8/5
 " . ية البدنية وعلوم الرياضةلتربريات وتطبيقات امجلة نظم المجلة " صرى على أن يكون أسالم

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . وافقةملقرار:  الا

8/6 
 

ية االلكترونية والورقية تصدر باللغة األنجليزية باالنضمام إلى مبادرة اكاديمية البحث العلمى وبنك أنشاء المجلة العلم
 Journal of Theories and Applications of Physical يكون أسم المجلة " عرفة المصرى على أنالم

Education Sport Sciences “ " 

 امعة .مع رفع الموضوع لمجلس الج موافقةالقرار:  ال

سادة أعضاء هيئة ال ندببخصوص  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالدكتور /  األستاذالطلب المقدم من السيد  8/7
بنات ( للفرقتين األولي والثانية للفصل الدراسي الثاني كاراتيه  –بنات رعة يس مقررات ) مصاتدريس أو خبير لتدر ال

 م  2018/2019للعام الجامعي 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . موافقةال  القرار:

لجامعة بتاريخ الصادر من ا داريةاإلمين الجامعة المساعد للشئون ا / األستاذالخطاب الوارد من السيد بخصوص  8/8
( بخصوص  1009تحت رقم )  13/1/2019( والوارد الي الكلية بتاريخ  15تحت رقم )  13/1/2019

ف المعيدين خالل ة بالجامعة بالخطة الخمسية الجديدة المقترحة لتكليالعامة للموارد البشري اإلدارةسرعة موافاة 
 ي :لتالعلي ان تكون كا 2023/2024تي العام ح 2019/2020الفترة من العام الجامعي 

 إجمالى العدد بنات بنين لجامعى العام ا

2019-2020  4 4 8 
2020-2021  4 4 8 
2021-2022  4 4 8 

2022-2023  4 4 8 

2023-2024  4 4 8  
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . موافقةال  القرار:

  م 2018/2019معي للعام الجاالثاني  اعتماد الخطة الدراسية للفصل الدراسي 8/9

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . موافقةال  لقرار:ا

الدكتور /  األستاذبخصوص مخاطبة السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب تور/ الدك األستاذالطلب المقدم من السيد  8/10
والتي تنص  2017( لسنة  2523مجلس الوزراء رقم )  ( من قرار السيد رئيس 335رئيس الجامعة بشأن المادة رقم ) 

امعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالجامعة لدعم االتحادات الطالبية كما يجوز بقرار من مجلس الجعلي " 
 –يحصل من جميع الطالب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس " شعبة عامة انتظام وانتساب 

التعليم  –المتميزة وغير التقليدية أو الجديدة البرامج  –باللغة الفرنسية الدراسة  شعبة – اإلنجليزيةالدراسة باللغة شعبة 
قانون تنظيم الجامعات المشار االلكتروني المدمج " وطالب الدراسات العليا بكافة الكليات والمعاهد العليا الخاضعة ألحكام 

جنية تضاف علي  20ب بحد أدني لسنوية للطاللدراسية االمصروفات والرسوم ا% من اجمالي  3دره اليها اشتراكاً سنوياً وق
المطلوب سدادها وذلك لقاء الخدمات واألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه المبالغ 

 و التالي :علي النحمجالس اتحادات الطالب علي ان توزع المبالغ المحصلة 
 المعاهد% التحاد طالب الكليات و 70
 طالب الجامعة % التحاد  30

 هذه المبالغ . وال يجوز االعفاء من

طبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة للتكرم بالموافقة علي ارسال المخصصات المالية لصندوق اتحاد علي مخا موافقةال  ار:القر
 . الطالب 

 2018بدورة الخريف حلة الماجستير لمرقيد الم سامح محمد محمود الرفاعيث / الباح قدم منالنظر في الطلب الم 8/11
ه وذلك لظروف خاص م 2018/2019للعام الجامعي  2018دور الخريف خول امتحان دعن  اعتذاره  بخصوص



 به .

 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . موافقةال  القرار:

 وفيق. ولى الت.... وهللا الثانية ظهراً  في تمام الساعة ختتمت الجلسةال لم يستجد من أعماوما 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 27/9/2017(  2/0ر ) اإلصدا
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