
 
 

 :الحضـــــــور

( برئاسة 213عقدت الجلسة رقم ) العاشرة ونصفساعة م  في تمام ال 19/3/2019الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كالا  محمد طلعت أبو المعاطىاألستاذ الدكتور/ 

 
  واعتذر عن الحضور :

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2018/2019 العام الجامعي 213 رقم الجلسة

 19/3/2019 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
العاشرة 
 ونصف

 الثانية  نهاية االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى              1

 لكلية للدراسات العليا والبحوثوكيل ا أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

 البيئة وتنمية وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع  أ.د/ محمد عنبر بالل 3

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري أ.د /  5

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 7

 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية  أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8

 قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس  أ.د / أمل صالح سرور  9

 بقسم اصول التربية الرياضيةأستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د /  10

  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ بقسم  أ.د/ مني مصطفي محمد علي 11

 تدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةاستاذ بقسم املناهج وطرق ال مجدي محمود فهيمأ.د/ 12

 أستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية احمد محمود عبد الحكيم  أ.د/  13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  عادل رمضان بخيتأ.د /  14

 تطبيقات العاب القوى أستاذ بقسم نظريات و  عاطف سيد احمدأ.د/  15

)  استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 16

أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 17 خبير ( سنتين 

أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  سعيد عبد الرشيد خاطر /أ.د 18 ) خبير ( سنتين .املضرب 

  أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم 19 سنتين . الرياضية

أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.د/ محمود حسن الحوفي  20

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي أ.د / حمدي عبده عاصم  21 املضرب 

 .بقسم أصول التربية الرياضيةمتفرغ أستاذ  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 22

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 23

24 
24 

 ذ مساعد أقدم أستا  ياسر محمد الوراقيأ.م.د/ 

 الوظيفة االسم م



 وتغيب عن الحضور :

 
  :االفتتاح

م اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بس
 أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

  
 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

  2019 مارسرة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدا 1/2

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 
 عامةثانياً: موضوعات 

 س الجامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجل 2/1

 القرار : أحيط المجلس علما  

الطلب المقدم من اللجنة العليا للمؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية من الكفاية الي الكفاءة " بخصوص بمد  2/2

ق م علي ان يكون يوم األحد المواف 20/3/2019فترة السماح الستالم ملخصات األبحاث حتي يوم االربعاء الموافق 

 م هو نهاية المدة المحددة الستالم كامل متن األبحاث وملحقاتها . 31/3/2019

 الموافقة . القرار:

الطلب المقدم من اللجنة المالية للمؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية من الكفاية الي الكفاءة " بخصوص  2/3

 الموضحة بالبرشور المرفق . اعتماد رسوم االشتراك في المؤتمر للمصريين واألجانب

 الموافقة . القرار:

المقترح المقدم من قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بخصوص اقتراح تسمية ملعب    2/4

 مصطفي الجيالني .كرة القدم السباعي باسم المرحوم الدكتور / 

 عب .القرار:الموافقة علي تشكيل لجنة لوضع مسميات المال

المقترح المقدم من قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بخصوص اقتراح تسمية ملعب  2/5
 محمد طلعت .االسكواش باسم الدكتور / 

 القرار:الموافقة علي تشكيل لجنة لوضع مسميات المالعب .

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 
استاذ القياس والتقويم ورئيس القسم بشأن اإلشتراك في أولمبياد   وائل السيد قنديلتاذ الدكتور / الطلب المقدم من األس

 م بأبوظبي .2019/ 22/3م إلي 2019/ 10/3الخواص في الفترة من 

 الموافقة .القرار:  

الرياضببية للتفببر  المببدرس المسبباعد بقسببم علببوم الصببحة  عبدددالمحمب بسدديوند عبدددالما  الطلببب المقببدم مببن م.م /  3/2

 أقدم مدرس   محمد بيلي ابراهيم بيليد/  1

 الوظيفة االسم م

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ وائل السيد قنديل 1



 م 26/3/2019الى  /14/3للمشاركه فى بطوله افريقيا للكره الطائره لالنديه  للسيدات خالل الفنره من 

 الموافقة . القرار:  

3/3 

عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  ابماهيم محمود غميباالستاذ الدكتور/ السيد من  الخطاب الوارد

استاذ تدريب الجودو بالقسم لتدريس مقرر  عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاذ الدكتور/ بخصوص انتداب االست

الجودو بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم )بنين ـ بنات( بواقع يومين في االسبوع للفصل الدراسي الثاني للعام 

 م.2019م/2018الجامعي 

 الموافقة .القرار :  

3/4 

عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  ابماهيم محمود غميباالستاذ الدكتور/ سيد المن  الخطاب الوارد 

االستاذ المساعد بالقسم لتدريس مقرر المالكمة بكلية  أحمد كمال عبد الفتاح عيدبخصوص انتداب االستاذ الدكتور/ 

صل الدراسي الثاني للعام الجامعي التربية الرياضية بشبين الكوم )بنين ـ بنات( بواقع يومين في االسبوع للف

 م.2019م/2018

 الموافقة .القرار:  

3/5 

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات  ياسم محمد عبد الجواد الوماقدالطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 

رة النشاط الرياضي( المنازالت والرياضات المائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطاب اإلدارة العامة لرعاية الطالب )إدا

االستاذ المساعد قائم بتدريب منتخب الجامعة لفريق  ياسم محمد عبد الجواد الوماقدواحاطتنا بأن االستاذ الدكتور/ 

م والتي ستقام فعالياتها بالمركز األولمبي 2019( لسنة 46المالكمة والمشارك في دورة الشهيد الرفاعي رقم )

 م.13/3/2019م حتي 10/3/2019بالمعادي خالل الفترة من  

  الموافقة . القرار:

3/6 

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  أحمد كمال عبد الفتاح عيدالطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 

ا تنا بخطاب اإلدارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي( واحاطتنفاوالرياضات المائية وذلك بخصوص موا

بأن االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد االستاذ المساعد قائم بتدريب منتخب الجامعة لفريق المالكمة 

م والتي ستقام فعالياتها بالمركز األولمبي بالمعادي خالل 2019( لسنة 46والمشارك في دورة الشهيد الرفاعي رقم )

 م.13/3/2019م حتي 10/3/2019الفترة من  

 الموافقة .  القرار:

3/7 

نظريات وتطبيقات بقسم  االستاذ المساعد ياسم محمد عبد الجواد الوماقدالطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 

بخصوص الموافقة لسيادته للعمل كمدرب مالكمة ببعض االندية ومراكز الشباب وذلك  المنازالت والرياضات المائية

 بية الرياضية جامعة مدينة السادات.في غير أوقات العمل الرسمية بكلية التر

 الموافقة .القرار:  

3/8 

نظريات وتطبيقات بقسم  االستاذ المساعد إبماهيم علي عبد الحميد اإلبيامىالطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 

ية ومراكز بخصوص الموافقة لسيادته للعمل كمدرب كاراتيه ولياقة بدنية ببعض االند المنازالت والرياضات المائية

 الشباب وذلك في غير أوقات العمل الرسمية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

 الموافقة .القرار:  

3/9 

 المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات بقسم  المدرس محمود عبد المجيد سالمالطلب المقدم من الدكتور/ 

أكتوبر الرياضي ومدرب لياقة بدنية بنادي الصيد  6خماسي حديث بنادي  بخصوص الموافقة لسيادته للعمل كمدرب

 أكتوبر وذلك في غير أوقات العمل الرسمية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. 6المصري فرع 

 الموافقة . :القرار



3/10 

 المنازالت والرياضات المائيةات نظريات وتطبيقبقسم  لمعيد أشمف محمد سالم العبدالطلب المقدم من المعيد/ 

بخصوص الموافقة لسيادته للعمل كمدرب لياقة بدنية وكمال اجسام باالتحاد المصري لكمال االجسام وذلك في غير 

 أوقات العمل الرسمية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

 الموافقة .القرار:  

 شئوب التعليم والطالب مابعا: 

4/1 
العامه لشئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصوص االعداد المقترح قبولها من الطالب   اإلدارةاب الوارد من الخط

 . 2019/2020طالبه للعام الجامعى  300طالب و  500قبول حيث تقترح اللجنة  2019/2020للعام الجامعى 

 الموافقة مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 

4/2 

 المنعقدةبجلسته  الجامعةبخصوص موافقة مجلس  بالجامعةلشئون التعليم و الطالب  العامة اإلدارةلوارد من الخطاب ا
للعام  الرابعة بالفرقة لإلعادة باقي محمد عماد الديب فو ىعلى ايقاف القيد الثالث  للطالب  30/1/2019بتاريخ 
 على ان يتم رسم ايقاف القيد بالكلية . 2018/2019 الجامعي

 الموافقة .القرار : 

 الجامعيللعام  الثاني الدراسيو التخلفات للفصل  النظريةبخصوص تحديد مواعيد االمتحانات العملية و  4/3
 العمليو امتحان تخلفات  28/5حتد  18/5/2019بدء االمتحانات العملية يوم حيث تقترح اللجنة  2018/2019
على ان تكون امتحانات   29/6/2019حتد  8/6من  النظريةاالمتحانات  بدايةو  30/5/2019و  29 يومي

 . النظريةالتخلفات مع االمتحانات 

 الموافقة القرار : 

 حتى االن 2018/2019 الجامعيللعام  الثالثة الفرقةبخصوص عدم االنتهاء من  تخصصات  4/4

 احيط المجلس علما  .القرار : 

كال فيما  النظريةالساده اعضاء هيئة التدريس بكل قسم بوضع اسئلة االمتحانات اخطار الساده رؤساء االقسام بتكليف  4/5
 يخصه .

 الموافقة .القرار : 

االول  الدراسيللفصل  األربعة الدراسيةبخصوص فحص جميع النتائج للفرق  العلميةاخطار الساده رؤساء االقسام  4/6
 . دراسيفى كل مقرر  الالئحةو الرسوب و الرسوب  بنسب النجاح إحصائيةو عمل  2018/2019 الجامعيللعام 

 الموافقة .القرار : 

لشئون التعليم و الطالب بخصوص رسوم التظلم للطالب على ان تكون بعد ظهور  العامة اإلدارةالخطاب الوارد من  4/7
  الواحدة للمادةجنيها   150( خمسه عشر يوما وبمبلغ 15ب ) النتيجة

 الموافقة .القرار : 

ادارة الوافدين بخصوص ما ورد اليهم من وزارة التعليم  –لشئون التعليم و الطالب  العامة اإلدارةالخطاب الوارد من  4/8
لشئون الطالب الوافدين بعمل قنوات للتواصل و التعاون بين جميع الجهات للتغلب  المركزية اإلدارةرئيس  – العالي
 . المصريةب الوافدين بالجامعات مشكالت او استفسارات تواجه الطال أيعلى 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ادارة الوافدين بخصوص موافقه المجلس االعلى  –لشئون التعليم و الطالب  العامة اإلدارةالخطاب الوارد من  4/9
 الجامعي للعام للدراسة المصريةللجامعات على مقترح تخفيض الحد االدنى لقبول الطالب الوافدين بالجامعات 

2019/2020 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

االولى حيث ان الطالب يعانى  بالفرقة غنيم العمبيمحمد الخاص بالطالب /  الطبيةالوارد من االدارة  الطبيالتقرير  4/10
  16/3/2019من كسر اسفل عظمة المشطية اليسرى وتم عمل جبس ويحتاج للراحة لمدة شهر و نصف من 



 الموافقة مع مراعاة حالة الطالب .:  القرار

ما جاء بمحضر قسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعية و رياضات المضرب بخصوص تغيير بعض المقررات  4/11
( بالالئحة الخاصة بالكلية التي تقول " 6الي مقررات حديثة ومتميزة ويحتاجها سوق العمل وهذا بناء علي مادة )

ن أقسام الكلية بتدريس مقرراته الدراسية لمرحلة البكالوريوس, ولمجلس الكلية تعديل أو حذف يختص كل قسم علمي م
أو إضافة بعض المقررات الدراسية وفق متطلبات التطوير بناءا  علي اقتراح مجلس القسم العلمي المختص وموافقة 

 :مجلس الجامعة" ولذا يتم اقتراح التعديالت التالية 
 

 المقرر المقترح الرمز المقترح مقرر الفعليال الرمز الفعلي م

 االسكواش 203ج.م  (2هوكي ) 203ج.م  1

 كرة السرعة 207ج.م  (2تنس أرضي ) 207ج.م  2

 الريشة الطائرة 208ج.م  (2تنس طاوله ) 208ج.م  3
 

 الموافقة .القرار : 

( بتاريخ 7جامعة موافقة مجلس التعليم بجلسته رقم )الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لشئون التعليم و الطالب بال 4/12
من  2018/2019على تعديل موعد امتحان مادة حقوق االنسان للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  16/3/2019

 . 16/6/2019الى يوم االحد  4/6/2019يوم الثالثاء 

 الموافقة .  القرار : 

4/13 
وحتى  2019/ 2 /9الثانية بنين لمادة طرق التدريب الرياضي وذلك بداية من بخصوص نسبة الغياب الخاصة بالفرقة 

5/ 3/2019. 

 احيط المجلس علما  .القرار : 

4/14 
ألستاذ المادة د.عبدهللا  20 -11بخصوص نسبة الغياب الخاصة بالفرقة األولى بنين لمادة التربية الحركية )شعب 

 م2019/  3/  9وحتى  2019/  2/  9عبدالحليم  ( وذلك بداية من 

 احيط المجلس علما  .القرار : 

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن المنح المقدمة من الحكومة المكسيكية لطالب االجانب 
,  الدكتوراه  ..... الخ   أخر موعد للتقدم  رماجستيللراغبين في التخصص او متابعة الدارسة في درجة ال 2019للعام 
 م. 2019فبراير  15

  .حيث تم اخطار األقسام العلمية ولم يتم الرد حتي تاريخه أحيط المجلس علما  : القرار

5/2 

من خطباب مبن . الخطاب البوارد إلينبا مبن االدارة المركزيبة للعالقبات الثقافيبة  ادارة االتفاقيبات والتببادل الثقبافي المتضب
المكتب الثقافي المصري بالهند والتي تتضبمن تعريبف بالكليبة واهتمامهبا بخدمبة تنميبة المجتمبع  وفبى حالبة الرغببة فبي 

 التعاون مع الجامعة المذكورة مع ايضاح أوجه التعاون المطلوب حتى يتسنى لنا أتخاذ الالزم .  

  .لمية ولم يتم الرد حتي تاريخه أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام الع : القرار

5/3 
دراسبة مقتبرح مشبروع البرنبامج التنفيبذي ببين  ةالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافيبة بشبأن. إعباد

 جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان اإلسالمية.

  .تم الرد حتي تاريخه أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام العلمية ولم ي : القرار

5/4 

وزارة التعليم العالي المتضمن خطاب من  بالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن. كتا

السيد  السفير لشئون البحث العلمي يشير الى اجتماع الذى تم بين جمهورية مصر العربية في طوكيو ونائبي رئيس 

 . يوافادة بالرأي فى المقترحات  المطروحة من الجانب اليابان    KITجيا جامعة كيتامى للتكنولو

  .أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام العلمية ولم يتم الرد حتي تاريخه  : القرار

لدولي المؤتمر اللموافقة علي االشتراك في  اميمة محمود طه /دكتورو ال مجدي محمود فهيم /دكتورالطلب المقدم من  5/5



بكلية  التربويابريل بمركز التميز  8-7 يوميوذلك « القيادة التعليمية وتحديات العصر التكنولوجي»االول بعنوان 
 . (بحثوذلك مشاركين ) بدون  التربية جامعة عين شمس باالشتراك مع االكاديمية المهنية للمعلمين

 القرار : الموافقة .

 سادساً : الدماسات العليا والبحوث 

6/1 
بقسم  2015المقيدة بدورة أكتوبر  نعمة أبو  يد جمعة/  في التربية الرياضية للباحثة ةمنح درجة دكتوراه الفلسف

 , م بعنوان) دراسة واقع اإلدارة بالتمكين في بعض المؤسسات األهلية(15/11/2016أصول التربية الرياضية بتاريخ 

 جامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ال القرار:  الموافقة

6/2 

الرياضية  التربيةوالمسجل بقسم اصول   عممو عبد العليم مخامنح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحث/   
ية لبعض المهارات الهجومية بداللة وئبعنوان "دراسة تنب  2012م , والمقيد بدورة أكتوبر 15/11/2016بتاريخ 

 القدرات البدنية لالعبي الوشو كونغ فو"

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/3 

اصول التربية  والمسجل بقسم   مصطفد سميم مصطفد سلطابمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحث/   
ية " فاعلية برنامج مقترح للقدرات التوافق بعنوان  2012م , والمقيد بدورة أكتوبر 15/11/2016بتاريخ الرياضية 

 لتحسين مستوي اداء الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية للناشئين "

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/4 

   2017المقيد بدورة الخريف   علد سعيد عيسدتسجيل موضوع رسالة الماجستير  في التربية الرياضية للباحث/

بعنوان)دراسة تحليلية لواقع إعداد المدرب    بلجماعية ورياضات المضربقسم نظريات وتطبيقات الرياضات ا
 المصري في كرة القدم     (

 تحت إشراف :
 توتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضا تد/ محمد جمال الدين حمادة أستاذ كرة اليد المتفر  بقسم نظريا0أ   

 المضرب  .
   المضرب توتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضا تياد/ ندا محفوظ كابوه أستاذ مساعد بقسم نظر0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .بأغلبية األصوات  القرار:  الموافقة

6/5 

 محمد الدممداش محمد كانوب /ثتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباح
ياضات والُمسجل بتاريخ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ور 2014المقيد بدورة أكتوبر  

 19, ببحث بعنوان:)فاعلية الطرق الدفاعية الُمستخدمة في بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 15/11/2016
 سنة(.

 ن السادة األساتذة: وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة م

د/ طارق محمد عبد الرؤف أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 0!
 جامعة مدينة السادات.  ) مشرفا ( -كلية التربية الرياضية   بالمضر

كلية  -ياضات المضرب أ.د/ عادل رمضان بخيت أستاذ كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ور 
 جامعة مدينة السادات. )مناقشا ( -التربية الرياضية 

كلية التربية الرياضية  -أ.م.د/ أسامة أحمد عبدالعزيز النمر أستاذ ُمساعد بقسم تدريب الرياضات جماعية بالهرم  
 جامعة حلوان. ) مناقشا ( -للبنين 

 . مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة القرار:  الموافقة

6/6 

المقيد   مصطفد محمود حامد الجمسي /ثتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الماجستير  في التربية الرياضية للباح
, ببحث 19/12/2017بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات والُمسجل بتاريخ  2016بدورة أكتوبر

كرة اليد لتالميذ المدارس  فيعليم بعض المهارات األساسية بعنوان:) استخدام برنامج لأللعاب الصغيرة على ت
 . االبتدائية(

 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 توتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضا تد/ محمد جمال الدين حمادة أستاذ كرة اليد المتفر  بقسم نظريا0أ
 فا  ( المضرب  ) مشر



د/ إبراهيم عبد الرازق أحمد أستاذ التربية الحركية بقسم العلوم األساسية وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة 0أ
 بنى سويف ) مناقشا  (

المضرب   توتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضا تد/ أكرم كامل إبراهيم عبد الكريم أستاذ مساعد بقسم نظريا0م0أ
 ) مناقشا  (

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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المقيد  إسالم محمد حسيب الشكمى /ثتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الماجستير  في التربية الرياضية للباح
حث , بب16/1/2018المائية  والُمسجل بتاريخ  تبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا 2012بدورة أكتوبر 

 بعنوان:) تأثير تدريبات القدرات البدنية الخاصة على بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية للمالكمين (

 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

عميد كلية التربية الرياضية د/ شريف فؤاد محمد الجروانى أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضات الفردية و0أ
 جامعة طنطا سابقا   ) مناقشا  ( 

المائية )  تد/ أحمد سعيد أمين خضر أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا0أ
 مشرفا  (  

المائية ) مناقشا   تضاد/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريا0م0أ
  ) 
  د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد أستاذ مساعد بقسم نظريات المنازالت والرياضات المائية ) مشرفا  (0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/8 

إسماء عبد احثة/  الخطاب الوراد من قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بخصوص الب
 توتطبيقات  الرياضات الجماعية ورياضا تالمقيدة بدرجة الماجستير  المعيدة بقسم نظرياالباسط إبماهيم شلبي 

(  المقرر االختياري  606المضرب  بشأن معادلة مقرر )تطبيقات في برامج التدريب بمجال المبارزة  ( رمز م.م )
 0ياضات المائية  حيث أنها قد قامت بدراسته ونجحت فيه  وتطبيقات  المنازالت والر تبقسم نظريا

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/9 

إيماب وتطبيقات  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  بخصوص الباحثة/   تالخطاب الوراد من قسم نظريا
وتطبيقات  الجمباز والتمرينات والعروض  تسم نظرياالمقيدة بدرجة الماجستير  المعيدة ق  حافظ محمود هالل

(  المقرر  615الرياضية  بشأن معادلة مقرر )تطبيقات في برامج التدريب بمجال المبارزة  ( رمز ج ت ع  )
   0االختياري بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى حيث أنها قد قامت بدراسته ونجحت فيه  

 وضوع لمجلس الجامعة .مع رفع الم القرار:  الموافقة

6/10 

العليا بخصوص  تالنظر فيما ورد بقسم علوم الصحة الرياضية بشأن الخطاب الوراد من الجامعة من الدارسا
التسجيل واعتماد تشكيالت  تالحصول على بيان حالة للسادة المشرفين والمناقشين من خارج الجامعة إلتمام إجراءا

والمناقشين من تحملهم ورفضهم  نغ مالي وهو ما يرفضه السادة المشرفين الخارجييالمناقشة مما يترتب علية دفع مبل
مما ينتج عنة في أغلب األحيان تعطل الباحث وتحمل الباحث هذه المبالغ إلنهاء  ةالمشاركة في اإلشراف أو المناقش

 .إجراءاته 

 أحيط المجلس علما  .القرار:  

6/11 

المقيدة بقسم  هالة مهدى علد أبو الميش/للباحثةه الفلسفة فى التربية الرياضية تسجيل موضوع رسالة دكتوراإعادة 
بعنوان)  وضع نموذج مقترح للجدارات الوظيفية لموجهي  2017أصول التربية الرياضية المقيدة بدورة الخريف 

 التربية الرياضية(
 :تحت إشراف 

 أصول التربية الرياضية د/ محمد عبد العظيم شميس أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم0أ
 د/ مروة محمد الباقيرى مدرس بقسم أصول التربية الرياضية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 وهم  ماعتماد التقارير السنوية الخاصة بالباحثين االتي أسماؤه

 الدرجة القسم اإلسم م

 ماجستير المائية  تالمنازالت والرياضا نظريات وتطبيقات خالد شوقى فهمى الدسوقى  1



 ماجستير المائية  تنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا إسالم محمد حسين الشكرى  2

 ماجستير المائية  تنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا أحمد جمال الدين عفيفى  3

  ماجستير المضرب   تالجماعية ورياضا وتطبيقات  الرياضات تنظريا أحمد السيد إسماعيل عبد الوهاب  4
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/13 

دكتوراه ( من خارج األقسام للدراسة في الفصل  –لطالب الدراسات العليا ) ماجستير  ةإرجاء المقررات االختياري
ضوع تسجيل البحث و يطبق على الطالب المتقدمين الدراسي الرابع على أن تكون هذه المواد االختيارية  مرتبطة بمو

 0 2019للقيد بدورة الخريف 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/14 

فى التربية الرياضية المدرس  ةالمقيدة بدرجة دكتورة الفلسف هالة عبد السالم هيكلالنظر في الطلب من الباحثة / 
القوامية  تالرياضية بعنوان )تأثير برنامج تدريبي مقترح على بعض االنحرافاالمساعد  بقسم علوم الصحة 

( لدى تالميذ المرحلة االبتدائية (و نظرا  للتكلفة الباهظة لتطبيق vdrوالمتغيرات الفسيولوجية والبدنية  وتعبير جين ) 
وث وذلك حتى تتمكن من انتهاء ( ألف جنية  من صندوق دعم البح 20مثل هذه األبحاث تطلب الباحثة تدعم مبلغ )

 0تطبيق البحث 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/15 

المقيدة بدورة الخريف   أحمد عيد حسب بند  إعادة تسجيل موضوع رسالة الماجستير  في التربية الرياضية للباحث/
تأثير استخدام النماذج التفاعلية ) رياضية بعنوانبقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة ال 2017

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

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  ورئيس قسمأستاذ الميكانيكا الحيوية د/ خالد عبد الحميد شافع 0أ
 الرياضية 

 ستاذ كرة القدم المتفر  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربأ.د/ محمود حسن الحوفي ا
 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية د/ أحمد طلحة حسين عبد هللا أستاذ مساعد بقسم0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 تسجيل أبحاث :
بعنوان ) تقويم   أحمد مبيع سعدموضوع بحث لألستاذ الدكتور/وائل السيد قنديل والدكتور / تسجيل  -1

 اختبار القياس والتقويم وفق النماذج اللوغارتمية لنظرية االستجابة للمفردة ( .
أستاذ التدريب بقسم المناهج وطرق التدريس  أحمد أميب أحمد الشافعيتسجيل بحث ألستاذ الدكتور/ -2

ريب والتربية العملية  بعنوان ) تأثير استخدام التدريب المكثف على مستوى بعض المتغيرات البدنية والتد
في المجلة العلمية لعلوم الرياضية والتربوية كلية  2019والمهارية لالعبي كرة السلة ( بتاريخ نشر يونيو 

 التربية الرياضية جامعة طنطا .

 مجلس الجامعة .مع رفع الموضوع ل القرار:  الموافقة

 سابعا  : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 
بشأن التكليفات الرئاسية للجامعات وتكليف كليات ومعاهد  أ. د/ مئيس الجامعةبشأن  الخطاب الوارد من السيد 

المشارع في الجامعة بأعداد مشاريع ذات عائد مباشر وسريع ومنتج لخدمة المجتمع على أن يتم بدء االنتاج من هذه 
 0غضون ستة أشهر 

 احيط المجلس علما  .  : القرار

7/2 

رئيس نادى أعضاء هيئه التدريس بالجامعة  مفاعي إبماهيم مفاعي/ ربشأن  الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتو
الكلية في موعد من الساده أعضاء هيئة التدريس او من الهيئة المعاونة ب 2019وبخصوص ترشيح االم المثالية لعام 

أستاذ السباحة بقسم نظريات   مني مصطفي محمد عليحيث تم ترشيح كال من أ.د /  2019مارس  18أقصاه 
أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز   وسام عادل السيد أميبوتطبيقات المنازالت والرياضات المائية و أ.د / 

 والتمرينات والعروض الرياضية

 . القرار:  الموافقة

بشأن التحضير لعمل ندوه خاصة بالتنمية البشرية في اطار الندوات الخاصة بشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويتم  7/3
مدرب معتمد من مؤسسة الفقى العالمية  والندوة بعنوان ) المناعة النفسية  ىألقاء الندوة االستاذ/ وليد فتحي جابر عل



م مع إخطار األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة 24/3/2019الموافق  ضد االزمات ( ,علي أن تعقد يوم األحد
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 . القرار:  الموافقة

بخصوص مخاطبة وحدة متابعة الخريجين بالكلية بالقيام بعمل جدول يوضح  ورش العمل والندوات للخرجين للعام  7/4
 م 2018/2019الجامعي 

 فقة .المواالقرار:  

بشأن نشاط الدورات بمركز الخدمة العامة للفصل الدراسي الثاني وتفعيل التعاون بين أكاديمية شفيلد واألكاديمية  7/5
الدولية للتدريب والتنمية واالتحاد المصري للغوص واإلنقاذ وإعداد معلم والهالل األحمر المصري إلجراء مجموعة 

 من الندوات علي النحو التالي :
 إلصابات واإلسعافات الرياضية دورة ا -
 دورة التدليك  -
 دورة المدرب الشخصي  -
 دورة إعداد معلم سباحة  -
 دورة اإلنقاذ  -

 الموافقة .القرار:  

 ثامنا  : ما يستجد من أعمال 

وبر المقيد بدورة أكت  هاني ممضاب عبد الحميد خليفةتسجيل موضوع رسالة الماجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 8/1
بقسم    نظريات وتطبيقات الجمباز التمرينات والعروض الرياضية   بعنوان)   دراسة تحليليه عن واقع    2015

 ممارسة الجمباز  المدرسي للحلقة الثانية من المرحلة األساسية من التعليم األساسي بمحافظة المنوفية (
 تحت إشراف :

 م نظريات وتطبيقات الجمباز التمرينات والعروض الرياضية    د/ مها محمد عزب  الزيني أستاذ مساعد بقس0م0أ
 د/ ماجدة محمد السعيد عبد الرحمن بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز التمرينات والعروض الرياضية    0م0أ

 د/ سماح محمد أمين حالوة  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية 0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .أ.د/ محمد عبد العظيم بشأن التشكيل  مع اعتراض السيد القرار:  الموافقة

للموافقة على  اميمة محمود طه عبد المحيم /دوالسيدة أ.م.  مجدي محمود فهيم محمدالطلب المقدم من السيد أ.د/  8/2
 ( بحث عنوانهم كالتالي:2تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادتهم وعددهم )

واصل االجتماعي التكيفي وتأثيرها علي التحصيل المعرفي واالتجاهات نحو استخدامها في مقرر شبكات الت – 1
 طرق التدريس .

تأثير استخدام االختبارات االلكترونية المحوسبة التفاعلية علي التحصيل المعرفي واالتجاهات نحو استخدامها في  – 2
 تدريس مادة طرق وأساليب التدريس .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . قةالقرار:  المواف

رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  أمل صالح سمومالمذكرة المقدمة من السيدة أ.د/  8/3
الرياضية والمخرج العام لعروض احتفاليات عيد الجامعة بخصوص عقد لجنة االمتحان الخارجي للتدريب الميداني 

للطالب المشاركين في التدريبات الخاصة بالعروض الرياضية لالحتفال بعيد الجامعة السادس الخارجي داخل الكلية 
م وتعويضهم عما فاتهم من امتحانات وذلك عن الفترة من اجازة نصف العام وحتي يوم  2018/2019للعام الجامعي 

 م .  13/3/2019االحتفال االربعاء الموافق 
 جنة من اللجنة العليا للتربية العملية الختبار الطالب .الموافقة علي ان تشكل لالقرار:  

 بخصوص مخاطبة لجنة الحكماء بالكلية للتأكيد علي فض المنازعات الداخلية بالكلية . 8/4

 . القرار:  الموافقة



الجامعة بخصوص توجيه الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في اعداد العروض الرياضية لالحتفال بعيد  8/5
 م وهم : 2018/2019السادس للعام الجامعي 
 أ.م.د/ وسام عادل أمين أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر أ.د/ أمل صالح سرور

 د/ هبه رحيم أ.م.د/ احمد محمد عبد العزيز أ.م.د/ ياسر قطب
 معيد/ محمد عتريس د/رشا الحريري د/ غدير عزت

 يدة/تيسير الخفيفمع م.م / محمود سرور م.م/ محمد عبد اللطيف
  معيدة/ دينا حجاج معيد / اشرف العبد معيدة/ ايمان حافظ

 يتقدم مجلس الكلية بخالص الشكر والتقدير والثناء علي الجهد الرائع .القرار:  

8/6 

 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  - ند محمد كمالمبخصوص توجيه الشكر للسيدة أ.م.د/ 
طام  محمد عبد والسيد أ.د/ وفريق عملها   المائية ومسئول األيزو بوحدة ضمان الجودة بالكليةوالرياضات 

وحدة ضمان نائب مدير  اكمم كامل ابماهيموالسيد أ.م.د/  ضمان الجودة والتطوير المستمرمدير وحدة  المءوف
 اإلداريب لتخرج منظومة االيزو وءخالل الفترة السابقة من جهد وعمل ده الجودة والتطوير المستمر على ما قدمو

 .                       و على ثناء فريق مراجعة االيزو هعلى اكمل وج
والجدير بالذكر أن السادة العاملين بالكلية قد اتموا جميع المهام المطلوبة منهم وانجزوا ملفات االيزو على اكمل 

 .ه وج

 دير والثناء علي الجهد الرائع .يتقدم مجلس الكلية بخالص الشكر والتقالقرار:  

مقرر المؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من  وائل السيد قنديلالطلب المقدم من السيد أ.د/  8/7
السادة اآلتي اسماؤهم بعد كمتحدثين بالمؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية  الكفاءة الي الكفاية "بشأن ترشيح

وهم اعضاء منظمة اليونسكو م  2019ابريل  18 – 17والرياضة من الكفاية الي الكفاءة " والمقام في الفترة من 
 وهم :واليونيسيف بمصر 

- Dr .Ghaith Fariz              Director UNESCO Regional Burea for Sciences in 
the Arab  
                                      states & Cluster Office for Egypt,Sudan and Libya. 

- Dr .Elsa Sattot                Program Specialist Ecological and Earth Sciences 
- Dr .Paul Hector               Advisor for Communication & Information. 
- Mr .Bruno Maes              UNICEF Representative to the Arab Republic of 

Egypt. 
- Ms .Hanan Yoshimoto     chef Education  

 الموافقة . القرار:  



العلمي الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من الكفاءة الي  للمؤتمر رئيس اللجنة المالية الطلب المقدم من  8/8
  االحتياجات الالزمة للمؤتمر كالتالي :  بعض الكفاية "بشأن

 العدد الصنف م

 متر250   بنر بالمتر • 1
 500 الوان وش وظهر   A4برشور  • 2
 100  إستيكر للسيارة • 3
 100 سم 70× سم 100فنيل الصق الوان مقاس  استيكر • 4
 150 عنوان المؤتمر بشعار واقالم معدن مطبوع  • 5
 200 سم (  2المؤتمر ) قطر  بشعاردبوس بدلة  • 6
 200 سم (  3قطر  المؤتمر ) بشعارلية معدن اماد • 7
 150 المؤتمر   وشعارمطبوع الغالف واألوراق الداخلية ببيانات  A5بلوك نوت  • 8
 30 سم ( 20× سم 15المؤتمر بالحامل )مقاس  بشعارعلم صغير للمكتب مطبوع  • 9
 10 المؤتمر بالحامل بشعارعلم كبير مطبوع  • 10
 150 المؤتمر  وشعار مطبوع بياناتالوان بالجراب وشريط التعلق  (  IDبطاقة تعارف ) • 11
 A3 200 الوان  المؤتمروشعار هولدر ورق مطبوع ببيانات  • 12
 200 بالبصمة   A4المؤتمر  بشعارشهادة المشاركة  • 13
 200 هولدر شهادة المشاركة  • 14
 150 ورقة 200متوسط  –(  A4 )  كتيب ملخصات األبحاث • 15
 150 ورقة 600متوسط  –(  A4ر ) مجلد األبحاث المنشورة في المؤتم • 16
 500 وش وظهر  جم 150الوان  A4برنامج زمني مطبوع للمؤتمر  • 17
 150 المؤتمر (  عليها بيانات وشعار حقيبة ) للمشاركين مطبوع • 18
 100 سم  (  80إستاند بانر ) عرض  • 19
 200 جم ( 120بشعار المؤتمر الوان )  A4خطاب  • 20
 50  (سم  20× سم  15بشعار المؤتمر ) درع كرستال بالعلبة • 21
 50 بالعلبة  10قطر بشعار المؤتمر  درع ميدالية  • 22
 300 بشعار المؤتمر  A4ظرف مقاس  • 23
24 • CD   150 مطبعة عليها بيانات وشعار المؤتمر 
 150 كوب ) مج ( مطبوع ببيانات وشعار المؤتمر  • 25
 150 لمؤتمر ) مساحات تخزين مختلفة ( فالشة بكارت مطبع عليها بيانات وشعار ا • 26
 25 مجسمات  • 27
 200 تيشرت مقاسات مختلفة مطبوعة ببيانات وشعار المؤتمر ) لونين( • 28
 150 جلديات مطبوعة بشعار المؤتمر  • 29
 50 سم 30*  10لوحات مكتبية بأسماء المتحدثون   • 30

 الموافقة . القرار:  

 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. الجلسة في تمام الساعة اختتمتوما لم يستجد من أعمال 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

  أميــــن المـجلس       

 عميــــد الكليــــــة                 

  ( محمد ابراهيم الباقيري) أ.د/ 

 ) أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى ( 



 27/9/2017(  2/0اإلصدار ) 


