
 
 

 :الحضـــــــور

( 291اعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام الس 71/6/7171الموافق  السبتإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كلا  محمد طلعت أبو المعاطىبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

  لحضور :واعتذر عن ا

 
افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"  : الافتتاح

والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول 
 األعمال.

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
   1122/1122 العام الجامعي 291 رقم الجلسة

 22/2/1122 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب 2
 شئون التعليم والطالبوكيل الكلية ل أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى  1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5
  سم العاب القوى رئيس ق أ.د / محمد عنبر بالل 6
 رئيس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصيرى  7
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 8
 رئيس قسم التمرينات والجمباز صالح سرور  أملأ.د/  9
 متفرغ بقسم المواد الصحية  أستاذ أ.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم 21
 بقسم العاب القوي  أستاذ صطفي مصطفي عطوةأ.د/ م 22
 أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 21
 التربية الرياضية والترويح أصولبقسم  أستاذ أ.د/ عادل رمضان بخيت 23
  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  24
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  عزبأ.د / احمد ابراهيم  25
 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 26
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  27
 أقدم مدرس د / احمد محمد عبد العزيز  28
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  اطرأ.د/ سعيد عبد الرشيد خ 29
 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  11
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 12
 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  11

 الوظيفة االسم م
 - - 
 - - 



 
 المصـــادقات  أولاً:  

 تصديق على محضر الجلسة السابقة بشأن ال 7/7
 تم االطلع وتمت المصادقة . القرار:

 يونيوالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس التنفيذي عن شهر  7/7
7171  

 تم االطلع وتمت المصادقة . :القرار
 للجان المنبثقة عن مجلس الكلية .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام وا 7/3

 تم االطلع وتمت المصادقة . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 7/7
 أحيط المجلس علما   القرار :

 كنتروالت عن االمتحانات .الطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بتقديم تقرير من رؤساء الكنتروالت وأعضاء الجودة بال 7/7
 الموافقة  القرار:

الطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بناءاا علي رغبة رؤساء األقسام بتأجيل البدء في توصيف برنامج ومقررات اللئحة  7/3
 الجديدة بكل قسم لحين االنتهاء من االمتحانات وإعلن النتيجة .

 الموافقة القرار:

طالبة بزيادة المبلغ المقرر من لجنة المكتبات بالجامعة لشراء وتزويد المكتبة بالمقتنيات الحديثة حيث يوجد بالمكتبة مناقشة الم 7/4
 تقادمت مادتها العلمية . 7111( ثلثة آالف كتاب يتم تداولها طبعت ماقبل عام  3111عدد كبير من الكتب ) 

 الموافقةالقرار : 
هداه من السادة اعضاء هيئة التدريس والتي تختص بالمناهج المقررة علي طلب الكلية لمكتبة الكلية النظر في فحص الكتب الم 1/5

 لضمها الي عهدة المكتبة .
 الموافقة القرار : 

( اربعة وعشرون كتابا وكذلك تكهين عدد  74بشأن توصية " متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات " بضرورة ترميم وتجليد عدد )  1/2
 ( كتاب من كتب المكتبة لتهالكها وعدم صلحيتها وتقادم مادتها العلمية علي ان يتم ارسال تقرير لهم بذلك . 01 )

 الموافقة القرار :

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

للعمل بجامعة  لتعاقده بشأن طلب إجازة بقسم االلعاباألستاذ المساعد  خالد رمضان شاهينالطلب المقدم من السيد الدكتور/ 

 م، ومرفق طيه شهادة عقد متعاقد.7171/7172بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي القادم  جازان

 الموافقة .القرار : 

3/2 

 قريبالعمل بجامعة ام ال بشأن تجديد االجازة لتعاقده بقسم األلعاب األستاذ  محمد سالمه يونسالطلب المقدم من السيد الدكتور/ 

 م، ومرفق طيه شهادة تجديد عقد.7171/7172بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي القادم 

 الموافقة .القرار :

3/3 
بالمملكة العربية بالعمل  بشأن تجديد االجازة لتعاقده بقسم االلعاباألستاذ المساعد  معتز كانونالطلب المقدم من السيد الدكتور/ 

 م، ومرفق طيه شهادة تجديد عقد.7171/7172معي القادم السعودية للعام الجا

 الموافقة .القرار :  



3/4 

 جامعة المنوفية وهم  : –بشأن طلبات النقل المقدمه من السادة أعضاء هيئة التدريس الي كلية التربية الرياضية 

 " األستاذ بقسم العاب القوي " ا.د / عزة محمد عبد الحميد العمريالسيدة  – 7

 " األستاذ المساعد بقسم المنازالت والرياضات المائبة" .د/ ياسر محمد الوراقيالسيد أ.م - 7

 " األستاذ المساعد بقسم التمرينات والجمباز " .م.د/ حمدي احمد السيد وتوتالسيد أ – 3

 ة "المساعد بقسم المنازالت والرياضات المائي األستاذ"  م.د/ احمد عمر الفاروق الشيخالسيد أ. – 4

 سم األلعاب "" المدرس بق د / فاطمة سليمةالسيدة  – 0

 " المدرس بقسم األلعاب " د/ محمود ابراهيم غريبالسيد  – 6

 " المدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية " د / ريهام محمد عبد الستار حنيشالسيدة  – 1

 . ورد بشأنهم خطاب الموافقة  من جامعة المنوفية  الموافقة للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين :القرار

3/0 
  Kh heptathlon scring tableبخصوص تطبيق البرنامج االلكترونى   أحمد  عبد الوهاب خفاجىالطلب المقدم من د./ 

 7171 /7176لحساب نقاط مسابقة السباعى لتقييم طالب تخصص اول و  تانى العاب قوى الفرقة الثالثة للعام الدراسى 

 الموافقة . :القرار

أحمد لتجديد إعارتها للعام السادس بجامعة حفر الباطن بالمملكة العربية غادة يوسف عبد الرحمن الطلب المقدم من أ.م.د/  3/6

 السعودية.

 الموافقة . :القرار

3/1 

والذي  ريس والتدريب والتربية العمليةبقسم طرق التدالمدرس  احمد طلحة حسين محمودبشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / 
والكلية والجامعة بناءاا علي التقرير الوارد للكلية من اللجنة  بالقسميطلب فيه الموافقة علي تعيين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد 

( بتاريخ  2ة الفحص ) العلمية الدائمة للتربية الرياضية ) رياضة مدرسية ( لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين والمنعقدة لجلس
م وتوصي اللجنة بترقية الي درجة استاذ مساعد بذات  74/0/7171وبتاريخ اعتماد الفحص األربعاء الموافق  76/4/7171

 القسم والكلية والجامعة .

 الموافقة  القرار:

3/8 

بتاريخ  دريس والتدريببقسم طرق التالمعيد   محمد شحات عبد العظيم شرف الدينبشأن الطلب المقدم من السيد / 
م والذى طلب فيه الموافقة على تعين سيادته بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم بناءاا على قرار منح سيادته درجة 0/6/7171

 م. )مرفق صورة من الطلب(.7171/ 37/0الماجستير فى التربية الرياضية والمعتمد من مجلس الجامعة  بتاريخ 

 الموافقة . :القرار

3/9 

للموافقة على منح سيادتها أجازة للعمل بوزارة التعليم  نسرين محمد عيد الشرقاوي أن الطلب المقدم من السيدة الدكتور/ بش
هـ /  7431/ 7432جامعة جازان "لمدة عام )العام السادس( " بناءاا لتعاقد سيادتها مع الجامعة للعام الدراسي القادم  -العالي

 من التعاقد. م( ومرفق طيه صورة77171/7172)

 الموافقة . :القرار



3/01 
 بقسم المواد الصحية ليزا محمود الحوفىبشأن عرض ما ورد بتقارير اللجنه الثالثيه الخاصة بالمدرس المساعد / 

 الموافقة . :القرار

3/00 
 درجةها بعد منح د الصحيةبقسم المواللتعين فى وظيفة مدرس مساعد   حنان شوقي عبدالمنعمبشأن الطلب المقدم من المعيده / 

 الماجستير.
 الموافقة . :القرار

3/01 
بعد منحها درجة  بقسم المواد الصحيةالطلب المقدم من م.م/ ليزا محمود الحوفى للتعيين فى درجة مدرس بشأن 

 الدكتوراة

 الموافقة . :القرار

3/73 
بقسم التمرينات المدرس بشعبة التمرينات  د حسينسالي محمد أبو والي محم الدكتورة/بشأن الطلب المقدم من السيدة 

 م. 7172م/ 7171لتجديد إعارتها إلى جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الخامس  والجمباز

 الموافقة . :القرار

3/74 
لتجديد إعارته إلى جامعة  بقسم التمرينات والجمبازالمدرس  إبراهيم محمود محمد دياب الدكتور/بشأن الطلب المقدم من السيد 

 م. 7172م / 7171حائل بالمملكة العربية السعودية للعام السابع 

 الموافقة . :القرار

3/70 
األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بشأن الموافقة  محمد عبدالعظيم شميسالطلب المقدم من األستاذ الدكتور / 

 علمين كمدرب ومحكم  في غير أوقات العمل الرسمية .علي العمل باالكاديمية المهنية للم

 الموافقة . :القرار

3/76 
بشأن السفر إلي تونس لإلشتراك في تحكيم فاعليات الدوري العالمي للكرة  وائل السيد قنديلالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ 

 م . 77/6/7171م الي  1/6/7171الطائرة بناءاً علي القرار الوزاري )جاري استخراجه ( بداية من 

 الموافقة . :القرار

 شئون التعليم والطلاب رابعا: 

4/1 
بالفرقة األولي ) باقي لالعاده ( لفبول عذره عنن دخنول امتحاننات الفصنل  محمود محمد امين طمانالطلب المقدم من الطالب / 

 ر للسفر معهم .حيث ان عائلته بالخارج واضط 7176/7171الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 الموافقة مع احضار ما يفيد سفره. : القرار

4/2 
بنات ( بالالئحة الجديدة من مادة فصل دراسي واحد الي مادة  –تعديل ساعات مادة " حقوق اإلنسان " للفرقة األولي ) بنين 

 ممتده وتعديل زمن االمتحان من ساعة الي ساعتين .

 حقوق االنسان .الموافقة علي تعديل مادة  : القرار

الخطاب الوارد من ادارة شئون التعليم والطالب بالجامعة بخصوص افادتهم بقواعد التحنويالت المقترحنة الخاصنة بالكلينة للعنام  4/3
 . 7171/7172الجامعي 

 .الموافقة  : القرار

4/4 

ام التدريب المينداني الخنارجي لطنالب الفرقنة المقترح المقدم من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية لتحديد مواعيد اي
وذلك البالغ ادارة كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية وذلك لتفنادي  7171/7172الثالثة والرابعة بنين وبنات للعام الجامعي 

 حدوث تضارب في األيام .

  الموافقة. : القرار

 خامساً: العلاقات الثقافية  



0/7 
األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح لاللتحاق بالدورة رقم  نرمين رفيق محمددكتورة / الطلب المقدم من ال

 ( للحصول علي زمالة اكاديمية ناصر العسكرية . 41) 

 الموافقة مع احضار القرار الوزاري الخاص بالتفرغ للدورة  . :القرار

5/2 

ات العليا والبحوث بشأن ) ال يتم الموافقة علي تسجيل االبحاث بعد االنتهاء منها ولكن الخطاب الوارد من االدارة العامة للدراس
 . يتم تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه وذلك بعد استيفاء جميع االعتمادات اللزمة من مجلس القسم والكلية (

  علي ان يتم تسجيل موضوع وليس فكرة . الموافقة : القرار

5/3 

رد الينا من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بخصوص كتاب السيدة السفيرة / هالة البشالوي نائب الخطاب الوا
مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمي والتكنولوجيا واالتصال بالجامعات ومراكز االبحاث يفيد ورود كتاب سفارة 

البرامج والتخصصات التعليمية لجامعة دبلن  جمهورية مصر العربية في دبلن بشأن االصدار المحدث لمختلف
university college dubln  م والذي يمكن االطالع عليه علي الموقع  1126/1127للعام الدراسي 

www.ucd.ie/all . 
  الموافقة. : القرار

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

 ماجستير   األولىالمقدم من الطالبة / دينا مصطفى محمد سعيدة المقيدة بالفرقة  عتذاراالالنظر فى 

 المقدم من الطالبة / سلمى أشرف إسماعيل عابدين المقيدة بالفرقة األولى ماجستير   االعتذارالنظر فى 

  الموافقة. : القرار

6/2 

  7171/7172دكتوراة ( عن العام الجامعى  –ماجستير  –) دبلوم النظر فى تحديد قيمة دعم البحوث لطالب الدراسات العليا 

 على النحو التالى :
 

دبلوم مهنى  القيمة / الدرجة

 تخصصى
 دبلوم مهنى

لغير خريج 

التربية 

 الرياضية

 واألجانبالوافدين  دكتوراة ماجستير

 دكتوراة ماجستير

 301 جنيه 721.70 جنيه 721.70 جنيه 721.70 جنيه 721.70 الرسوم الدراسية

 دوالر
301 

 دوالر

 701 جنيه 711 جنيه 711 جنيه 711 جنيه 711 مقابل الخدمات

 دوالر
701 

 دوالر

 7177.10 جنيه 167.10 دعم البحوث

 جنيه

 7767.10 جنيه 7777.10

 جنيه
4011 

 دوالر
4011 

 دوالر

 0111 جنيه 7601 جنيه 7011 جنيه 3111 7701 اإلجمالى

 دوالر
0111 

 دوالر

http://www.ucd.ie/all


 الموافقة .    القرار:

6/3 

 7177المقيد   محمود عبد السالم الخولىتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 
برنامج تدريبى لتنميه بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية فى ضوء والمسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان )

 ( .الت القانون وتأثيره على مستوى األداء المهارى لالعبى الجودوتعدي
 77/0/7173تاريخ التسجيل 

 -المكونة من  : اإلشرافوتقترح لجنة 

 د/عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ      أستاذ الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية 1أ

 فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية  ستاذأ         أد /عبد الحليم يوسف عبد العليم 1أ

 ستاذ مساعد متفرغ  بقسم المنازالت والرياضات المائية أ         أم.د/ محمد نبوى األشرم           

 -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة األتى أسمائهم :

 التدريب الرياضى المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أستاذ                  د/ محروسة على حسن1أ

 مناقشأ      كلية التربيه الرياضية بنات جامعة األسكندرية                                                   

ً أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بال             د/ أحمد عبد الحميد عمارة1أ  كلية    مناقشا

ً       د/عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ      أستاذ الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية  1م1أ  مشرفا

 مشرفاا         أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية   د عبد الحليم يوسف عبد العليم      1أ 
 الموافقة . القرار:
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المقيد بدورة اكتوبر  أمير جمال عبدة عبد الحقالمناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  تشكيل لجنة

تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات والمسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية  بعنوان "  7177

 "  العبى المالكمة البدنية الخاصة ومستوى األداء المهارى لدى

 2/7/7173تاريخ التسجيل 

 تحت اشراف 

 د/ أحمد سعيد أمين خضر            أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية1أ

 د/ أحمد كمال عبدالفتاح عيد أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  1م1أ

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 أستاذ التدريب الرياضى ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت       د/ عبد الباسط جميل عبد الفتاح  1أ

ً              الفردية كلية التربيه الرياضية جامعة الزقازيق                                               مناقشا



ً    د/ أحمد سعيد أمين خضر              أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  1أ  مشرفا

ً        أستاذ مساعد بقسم بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية          د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 1م1أ  مناقشا

ً د/ أحمد كما1م1أ  ل عبدالفتاح عيد         أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية   مناقشا

 الموافقة .   القرار:
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المقيد بدورة أكتوبر  معتز حاتم شاهين سالمتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

ت المائية  بعنوان )بناء اختبار معرفي لمادة المالكمة لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة مدينة بقسم المنازالت والرياضا7177

 73/0/7174السادات(  تاريخ التسجيل 

 تحت اشراف 

 د/ وائل السيد قنديل  أستاذ القياس والتقويم  ورئيس قسم إصول التربيه الرياضة والترويح بالكلية1أ

 أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية       د/ أحمد سعيد أمين خضر  1أ

 د/ أحمد كمال عبدالفتاح عيد     أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  1م1أ

   -: على أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم

ً         سابقا  أستاذ تدريب المنازالت ووكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا              د/ إيهاب فوزى البديوى1أ  مناقشا

ً      أستاذ  القياس والتقويم  ورئيس قسم أصول التربيه الرياضة والترويح بالكلية                 د/ وائل السيد قنديل1أ  مشرفا

ً               ب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية    أستاذ تدري    د/ أحمد سعيد أمين خضر  1أ  مشرفا

ً                      أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية       د/ ياسر عبد الجواد الوراقى1م1أ  مناقشا

 الموافقة . القرار:
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الباحثة بقسم المنازالت والرياضات المائية وذلك بغرض الموافقة   عبد المنعم عوض اللةأميرة األلتماس المقدم من الباحثة / 

على إعادة قيدها بالقسم حيث أنه كانت مريضة وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية 

"   لنوعية وتأثيرها على ناتج تعلم سباحة الفراشة للمبتدئينبرنامج مقترح بإستخدام التمرينات االرياضية للباحثة بعنوان " 

 2/4/7174تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف 

 د/ منى مصطفى محمد على        أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية 1أ

 مائيةد/ أحمد محمود عبد الحكيم              أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات ال1أ

 -ونظراً النتهاء الباحثة من إجراءات الرسالة وحرصاً على مستقبلها العلمى ومراعاة لظروفها قررت لجنة االشراف :

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :



ً          لمائية أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات ا            د/ منى مصطفى محمد على1أ  مشرفا

  أستاذ الرياضات المائية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع           د/ حسين على عبد السالم  1أ

ً                 اإلسكندريةوتنمية البيئة كلية التربيه الرياضية جامعة                                             مناقشا

ً       أستاذ الرياضات المائية ووكيل الكلية للدرسات العليا والبحوث بالكلية   د/ مصطفى سامى عميرة 1أ  مناقشا

 مشرفا                   د/ أحمد محمود عبد الحكيم          أستاذ السباحة بقسم  المنازالت والرياضات المائية1أ

 الموافقة .  القرار:
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. المقيد طارق عاطف إبراهيم الصباحيالماجستير في التربية الرياضية للباحث /  إعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة

  -والمسجل بقسم األلعاب بعنوان: 7171بدورة اكتوبر 

دراسة مقارنة لبعض متغيرات األداء الفني للتهديف من مركز الجناح بين الفريق القومي المصري والفرق الثالث االولي "

 71/1/7173"تاريخ التسجيل "  م1123د للرجال اسبانيا في بطولة العالم لكرة الي

 المكونة من  اإلشرافوتقترح لجنة 

 أ.د/إبراهيم محمود غريب .7
 جامعة المنوفية -أستاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية 

 د/ محمد صالح أبو سريع  .7
 مدرس بقسم األلعاب  بالكلية 

  -دة مكونة من السادة األستاذة األتى أسمائهم :تشكيل  لجنة المناقشة والحكم  قبل اإلعا

 

 أ.د/إبراهيم محمود غريب .3

جامعة المنوفية " مشرفا  -أستاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية 

          " 

 أ.د/ احمد حسين محمد علي .4
 جامعة حلوان   " مناقشا "           -أستاذ كرة اليد بكلية التربية الرياضية 

 اكرم كامل ابراهيمأ,د/  .0
جامعة مدينة  -بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  أستاذ مساعد

 السادات" مناقشا "  

  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم بعد اإلعادة مكونة من السادة األستاذة األتى أسمائهم :

 لمتفرغ بكلية الربية الرياضية للبنين جامعة حلوان أستاذ تدريب كرة اليد ا              د/ محمد توفيق الوليلى      1أ  

 جامعة المنوفية " -أستاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية  أ.د/إبراهيم محمود غريب

 جامعة مدينة السادات"  -بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  أستاذ مساعد أ,د/ اكرم كامل ابراهيم

 

 الموافقة . القرار:
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المقيدة بدورة اكتوبر    إسراء إبراهيم عبد العالتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / 

تأثير استخدام برنامج تدريبات الوسط المائي على بعض عناصر والمسجلة بقسم التمرينات والجمباز    بعنوان "  7174



 2/77/7170تاريخ التسجيل   " الخاصة بالمهارات األساسية في الجمباز اللياقة البدنية والفسيولوجية

 تحت اشراف 

 د/ شرين محمد عبد الحميد عبد الحافظ             أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية  1م1أ

   د/ ماجدة محمد السعيد عبد الرحمن أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية1م1أ

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية           د/ سعيد عبد الرشيد خاطر   1أ

ً                                                     العملية بالكلية                                                      مناقشا

ً                  أستاذ التمرينات والجمباز كلية التربيه الرياضية جامعة طنطا                    د/ مرفت أحمد كمال1أ  مناقشا

ً                       د/ شرين محمد عبد الحميد عبد الحافظ     أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية  1م1أ  مشرفا

ً                       د/ ماجدة محمد السعيد عبد الرحمن     أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية      1م1أ  مشرفا

 الموافقة . القرار:
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 7171المقيدة بدورة اكتوبر     عزتعزت عادل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

تدريبات نوعيه لتحسين أداء مهارة الشقلبة الخلفية السريعة على جهاز والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان " 

  2/1/7174تاريخ التسجيل  " الحركات األرضية لناشئات الجمباز الفني

 تحت اشراف 

 لتمرينات والجمباز المتفرغ كلية التربيه الرياضية جامعة المنوفية   د/ أشرف عبد اللطيف الخولى        أستاذ ا1أ

 مدرس  بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية             د/ أحمد محمد عبد العزيز  

 مدرس  بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية          د/ عال طة إسماعيل          

  -االتى اسمائهم : األساتذةة تشكيل لجنة المناقشة والحكم من الساد

 أستاذ الجمباز بقسم تدريب الرياضات األساسية كلية التربيه الرياضية                 د/ حاتم أبو حمدة هليل1أ

ً                                        جامعة حلوان                                                          مناقشا

ً     ف عبد اللطيف الخولى         أستاذ التمرينات والجمباز المتفرغ  كلية التربيه الرياضية جامعة المنوفيةأ.د/ أشر  مشرفا

ً                          د/ وسام عادل أمين               أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية  1م1أ  مناقشا

 الموافقة .  القرار:

بقسم التمرينات والجمباز لمدة عام فى الفترة من  7171المقيد بدورة أكتوبر     عزت عادل عزتدة الدراسة للباحث/ مد م 6/11

 31/1/7171حتى  7/71/7176

 الموافقة .القرار: 



 دكتوراه ( –منح درجة ) ماجستير  2/22

 الدرجة القسم العنوان االسم م

ات المدراس الرياضية وفقاً لبعض القدرات إنتقاء طالب أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 7

 البدنية والجسمية الخاصة لمسابقات ألعاب القوى

 دكتوراه ألعاب قوى

تأثير برنامج تدريبى مقترح بأستخدام البليومترى  محمد مصطفى عبدة شلبى 7

والباستى لتنمية القدرة االنجارية والمستوى الرقمى 

 لناشى دفع الجلة

 ماجستير ألعاب قوى

أساليب القيادة وعالقتها بروح الدعابة لدى عينة  صفاء فتحى األشوح 3

 مختارة من القادة فى المجال الرياضى

أصول 

تربيه 

 رياضية

 ماجستير

تأثير برنامج للتصور العقلي على الطالقة النفسية  حسين شوقى محمد أبوالحديد 4

 ومستوى أداء بعض مهارات المصارعة

أصول 

تربيه 

 رياضية

 يرماجست

شيماء سمير حسينى عبد  0

 القادر

" تقويم إدارات التسويق الخاصة فى ضوء إستراتيجية 

 المحيط األزرق

أصول 

تربيه 

 رياضية

 ماجستير

دراسة معوقات ممارسة طالبات الثانوية لألنشطة  هالة مهدى أبو الريش 6

 الرياضية بمحافظة البحيرة

أصول 

تربيه 

 رياضية

 ماجستير

تأثير استخدام النماذج التفاعلية ثالثية األبعاد على تعلم  توتأسماء حسنى شل 1

 مهارات الوثب الطويل

طرق 

 تدريس
 ماجستير

متر حرة  411تأثير توجيه األحمال التدريبية لمسابقة  عمرو عوض أحمد رجب 2

على اإليقاع الحيوي والمتطلبات البدنية والمستوى 

 الرقمي لناشئ السباحة

طرق 

 تدريس
 ماجستير

تأثير برنامج تدريبي نوعى على أداء مهارة الدورة  عالء السيد محمد طنطاوى 1

الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية حركيه على جهاز 

 المتوازيين

تمرينات 

 وجمباز

 ماجستير

فيل الفنى للمنتخبات العربية فى بطولة العالم والبر أحمد محمد سامى عبية 71

 لكرة اليد

 ماجستير ألعاب

تأثير التمرينات التأهيلية لتقويم بعض التشوهات  مريم عادل فوزى كريتلى 77

بالسعات  سيندروم وعالقتها الداونالقوامية لفئة 

 التنفسية

 ماجستير مواد صحية

 
 الموافقة  : القرار

 الأبحاثبشأن تسجيل  6/12



كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  األلعاباألستاذ المساعد بقسم  الجمالم.د/ طارق طلب المقدم من أ.ال - 1

بخصوص الموافقة على تسجيل  وصرف بحث بعنوان "التدريب المتقاطع وتأثيره علي بعض القدرات البدنية 

 بمجلة كلية التربية الرياضية بنين جامعة اإلسكندرية. 11/3/2112والمهارية لحارس مرمي الهوكي" وتاريخ نشره 

 الموافقة  : القرار
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  الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / مجدى محمود فهيم محمد أستاذ طرق التدريس بالقسم ، والسيدة الدكتور  -2

/أميره محمود طه عبد الرحيم األستاذ المساعد بالقسم لتسجيل األبحاث الخاصة بهما وعددها واحد مشترك         

  -وبعنوان :

   التدريب أثناء المعلمات للطالبات الرياضية التربية درس تنفيذ مهارةاكتساب  على المعكوس مالتعل استخدام "تأثير      

 الميدانى".      

 الموافقة .  : القرار
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 صقر ، لتسجيل عناوين األبحاث التالية :مروى عبد القادر محمد الطلب المقدم من د/  -

 شر (" البصمة المهارية لالداء الحركى" ) تم الن -

 " التحليل الزمنى لمسابقة إطاحة المطرقة " ) قيد النشر (  -

 " دراسة مقارنة لنتائج العبات مسابقة السباعى المصريات بنتائج الالعبات في المستوى العالمى ) تم النشر ( -

 الموافقة .  : القرار
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 اث التالية :، لتسجيل عناوين األبحأحمد عبد الوهاب خفاجى الطلب المقدم من د/ 

 "نسب مساهمة المراحل الفنية لمسابقات الوثب و عالقتها بالمستوى الرقمى في ألعاب القوى "-

 " تقييم األداء المهارى لناشئى رمى الرمح " -

 " تقييم األداء المهارى لناشئى قذف القرص" -

 " الدرجة المعيارية المطلقة الختبار الشد المعدل ". -

لمسابقة دفع الجلة كأساس في توزيع الوحدة التعليمية الصغرى و تأثيره على األداء المهارى لطلبة  " التحليل الزمنى -

 كلية التربية الرياضية "

 " المعالجة النظرية لمعيارية تقييم العبى المسابقات المركبة " -

 " جداول احتساب نقاط المسابقات المركبة )دراسة تحليلية (" -

 أسلوب مبتكره الحتساب نقاط المسابقات المركبة " " المعيار التناسبى -

- “ The proportional norm to modify the IAAF scoring table for combined events" 

-“ The anthropometric characteristic of the Egyptian society comparing with the standard” 

 الموافقة .  : القرار

 ون خدمة المجتمع والبيئة سابعاً : لجنة شئ

2/1 

الطلب المقدم من السيد أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب رئيس اللجنة بخصوص عقد معسكر صيفي لمدينة مرسي مطروح 

 م  2112لطالب الفرقة األولي والثالثة خالل شهر اغسطس 

 الموافقة  : القرار
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ص عمل دورات تثقيفية للسادة معاوني اعضاء هيئة التدريس الطلب المقدم من السيد أ.د / احمد ابراهيم عزب بخصو

 في فنيات استخدام الحاسب اآللي العداد البرامج والحزم االحصائية .

 الموافقة . القرار :

  -ثامناً : ما يستجد من أعمال :



 تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية باعتماد نتائج مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا . 8/1  

 القرار : الموافقة .

 قبول تبرعات خاصة بكافيتيريا الكلية من الطالب الوافدين وهم : 8/2

 الطالب / راشد مرزوق العتيبي . – 1

 الطالب / علي محمد علي عبد الله . – 2

  الطالب / مبارك عدنان العنزي . – 3

 ثنين وثالثون الف وخمسمائة جنيها .جنيه فقط ا 32511تربيزات " بمبلغ  –شماسي  –وهي عبارة عن " كراسي 

 القرار : الموافقة .

 المقدم للسيد أ.د/ عميد الكلية بخصوص اقامة مصلي بالكلية . المقترح 8/3

 القرار : الموافقة .

لعام الطلب المقدم من السيد د / احمد امين احمد الشافعي بتجديد اجازة سيادته للعام العاشر للنادي األهلي السعودي ل 8/4

 م . 2112/2118الدراسي 

 القرار : الموافقة .

 امل صالح سرورجامعة المنوفية بخصوص االستعانه بالسيدة الدكتورة /  –الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية  8/5

صميم لتخبير العروض الرياضية ..عضو هيئة التدريس بقسم التمرينات والجمباز وذلك لندب سيادتها يومين اسبوعيا 

وتنفيذ واخراج العروض الرياضية للبنات في اسبوع شباب الجامعات واالشراف علي التدريب وذلك اعتباراً من 

 م 2112منتصف شهر مايو الحالي وحتي اتمام حفل اسبوع شباب الجامعات خالل شهر سبتمبر 

 القرار : الموافقة .

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