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 الحضـــــــور:

السيد برئاسة  ( 7 )عقدت الجلسة رقم ونصف عشر  الثانيةالساعة م  في تمام  11/3/2020املوافق  الاربعاءإنه في يوم 

 من: " عميد الكلية "  احمد ابراهيم عزبالدكتور/ الاستاذ 
ً
 وبحضور كال

 -واعتذر عن الحضور:

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

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

 لتربية الرياضيةاصول ا استاذ بقسم أ.د/ نرمين رفيق محمد  3

        
 -وتغيب عن الحضور : 

 استاذ بقسم   نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 1

 
  :االفتتاح

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة   احمد ابراهيم عزبافتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 
 ض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.أعضاء املجلس ثم انتقل سيادته لعر 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي 7 رقم الجلسة

  الثالثة نهاية االجتماع عشر ونصف الثانية بدء االجتماع 11/3/2020 التاريخ 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية  أ.د/ محمد عنبر بالل 1

 لشئون التعليم والطالب كيل الكليةو  أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 2

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

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

 اضات الجماعية ورياضات املضرب نظريات وتطبيقات الري رئيس قسم أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 5

 علوم الصحة الرياضية رئيس قسم أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 6

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  8

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  استاذ بقسم أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 9

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  استاذ بقسم أ.د/ جوزيف ناجي أديب 10

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  استاذ بقسم أ.د/ احمد امين الشافعي 11

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  ماستاذ بقس ا.د/ اميرة محمود طه 12

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  استاذ بقسم أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 13

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير "  استاذ بقسم أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 14

 بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب " خبير" استاذ متفرغ أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  15

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 16

 أقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم يونس 17

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 18
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 المصـــادقات  أوالً:  

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

  م 2020 مارس شهر  عن املستمر  والتطوير  الجودة ضمان وحدة إدارة مجلس اجتماع محضر  على ** املصادقة 1/2

 م 2020 مارس شهر  عن املستمر  والتطوير  الجودة ضمان لوحدة التنفيذي املجلس اجتماع محضر  على ** املصادقة

 . م 2020 مارس شهر  عن والتقويم القياس وحدة اجتماع محضر  علي ** املصادقة

 م . 2020 مارس** املصادقة علي محضر اجتماع مركز الخدمة العامة عن شهر 

 م  2020 مارسف العام للتربية العملية ) التدريب امليداني ( عن شهر ** املصادقة علي محضر لجنة الاشرا

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

 . الكلية مجلس عن املنبثقة واللجان ألاقسام بمحاضر  جاء ما على املصادقة 1/3

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .
  االحاطةثانيًا: موضوعات 

 م 2020لس ادارة املجلة العلمية مارس محضر اجتماع مج 2/1

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر: ثالثاً 

دليل  /بشأن تحديث وتجهيز أدلة ومطبوعات الكلية )دليل الكلية / دليل الطالب / دليل الدراسات العليا / دليل الوافدين  3/1

م 2020 -م 2019للعام الحالي ة / دليل مركز الخدمة العامة / دليل البرامج واملقررات ملرحلة البكالوريوس رعاية الشباب بالكلي

 .م(2020 -م 2019دليل البرامج واملقررات ملرحلة الدراسات العليا للعام الحالي  /

 املوافقة . :القرار

لكلية وإعداد مطويات عن الكلية وثقافة الجودة توزيعها بين )أعضاء بشأن املوافقة على إعداد يافطات لنشر ثقافة الجودة با 3/2

 .عاملين( -طالب  -جهاز اداري  -التدريس هيئة 

 املوافقة . :القرار

م لتنفيذ فعاليات 2020مارس  14بشأن توصية املجلس التنفيذي لوحدة الجودة بالكلية باملوافقة على تحديد يوم السبت  3/3

 .لية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، ورفع املوضوع ملجلس إدارة الوحدةمتلقي خريجي ك

الصادرمن وزارة التنمية املحلية وقرار السيد أ.د/ رئيس  2020( لسنة  58في ضوء الكتاب الدوري رقم ) الارجاء لحين اشعار آخر :القرار

 م  9/3/2020( بتاريخ  183الجامعة رقم ) 

 .فقة على اعتماد تحديث رؤية ورسالة الكلية بشأن املوا 3/4

 املوافقة . :القرار

املطبقة بالكلية، وتكليف ُمنسقي املعايير بتجهيز تقارير تتضمن بشأن املوافقة على تحليل واعتماد نتائج الاستبيانات إلالكترونية  3/5

 .إلاجراءات التصحيحية الخاصة بكل معيار على حدة

 املوافقة . :القرار

مدير وحدة تكنولوجيا  و  منى محمد كمالوامليكنة .. الدكتورة/ بشأن املوافقة على تكليف كل من مسئول لجنة التطوير إلاداري  3/6

 فريق العمل بجائزة مصر للتميز الحكومي ورفعه ملجلس إدارة وحدة الجودة.. بتشكيل أحمد حلمي غراباملعلومات بالكلية .. الدكتور/ 

 وافقة .امل :القرار
 عامة: موضوعات رابعاً 

 بشأن اعتماد الخطة الخمسية لتكليف املعيدين بالكلية . 4/1

 القرار : املوافقة علي اعتماد الخطة التالية وهي : 

 العام الجامعي                   

 القسم

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 
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 علي ان يكون لمجلس الكلية سلطة توزيعهم علي األقسام العلمية .

 13 10 9 10 8 العدد المطلوب

 50 االجمالي

الخطاب الوارد من املجلس ألاعلي للجامعات " مكتب ألامين " بشأن وجوب اتباع الاحتياطات الالزمة في كل جامعة التخاذ  4/2

 . COVID- 19الاجراءات الوقائية والاحترازية ملواجهة فيروس الكورونا 

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 إلنجاز بخصوص ما جاء بمحضر لجنة املكتبات بالكلية لسرعة توصيل شبكة الانترنت الي املكتبة بعد نقلها للموقع الجديد  4/3

 ألاعمال املطلوبة .

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

كيب عدد من كاميرات املراقبة باملكتبة للحفاظ علي محتوياتها بخصوص ما جاء بمحضر لجنة املكتبات بالكلية بشأن ضرورة تر  4/4

. 

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

طائرة  –سلة  –ما جاء بمحضر مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بشأن شراء كرات ) يد  4/5

 ) كرة قدم ( من ميزانية الكلية . 50 –طائرة (  ) كرة 50 – كرة يد () 50  -( كرة سلة  50( وعددها ) قدم  –

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

ما جاء بمحضر مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بشأن الخطاب الوارد من مكتب السيد  

املدرس املساعد بكلية  ن علي رسالنعلي رسالألاستاذ الدكتور/ عميد الكلية والخاص بالطلب املقدم من السيد م.م/ 

للنقل الي قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية واملدرج بمحضر جلسة  -التربية الرياضية جامعة املنيا

 .5/1م بند 1/1/2020( بتاريخ 5القسم رقم )

 عدم الموافقة .القرار : 

   شئون أعضاء هيئة التدريس  : خامسا  

5/1 
لتدريس مادة  احمد ابراهيم عزبأصول التربية الرياضية بشأن انتداب السيد الاستاذ الدكتور/  ما جاء بمحضر مجلس قسم

 م . 2019/2020" ملرحلة الدكتوراه للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  احصاء متقدم" 

 القرار : املوافقة .

5/2 

للتدريس بكلية التربية  رقية محمد مهديالسيد د /  اضية بشأن انتدابما جاء بمحضر مجلس قسم أصول التربية الري

للفصل الدراس ي الثاني للعام  ) التربية الترويحية والخالء (جامعة املنوفية بواقع يومين في ألاسبوع ملقرر  –الرياضية 

 م  2019/2020الجامعي 

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

5/3 
للعمل في غير اوقات العمل  محمد عبده رسالنما جاء بمحضر مجلس قسم أصول التربية الرياضية بشأن الطلب املقدم من د/ 

 الرسمية كمدرب باألندية ألاهلية واملنتخبات القومية .

 املوافقة . القرار:

5/4 

الطلب املقدم من السيد/ بشأن  الرياضيةمجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ما جاء بمحضر 

سيادته بوظيفة مدرس دكتور بذات القسم حيث وافق  لتعيينالقسم باملدرس املساعد  محمود سيد محمد محمد سرور

على منحه درجه دكتوراه الفلسفه فى التربيه البدنيه والرياضه  19/2/2020( بتاريخ 563رئيس جامعه حلوان بالقرار رقم )

التسهيالت العصبية العضلية المصاحبة لتدريبات القدرة يب الرياض ى ) الجمباز(  وكان موضوع الرساله )تخصص التدر 

 ( العضلية وتأثيرها على بعض الخصائص الكيناتيكية للدفوع على جهاز طاولة القفز
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 علي تقرير اللجنة الثالثية . القرار:
ً
 املوافقة بناءا

5/5 

الخطاب الوارد من كلية التربية بشأن  وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمجلس قسم نظريات ما جاء بمحضر 

بواقع يومين في  محمود حسن الحوفيبنات( باملوافقة على انتداب السيد الاستاذ الدكتور/  -الرياضية بشبين الكوم )بنين 

 م.2019/2020الاسبوع لتدريس مقرر)كرة قدم( للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

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

5/6 
الخطاب الوارد من كلية  بشأن مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربما جاء بمحضر 

 أيمن مرضي عبد الباريبنات( بالموافقة على انتداب السيد االستاذ المساعد/  -التربية الرياضية بشبين الكوم )بنين 
 م.2019/2020بواقع يوم واحد في االسبوع  لتدريس مقرر )كرة طائرة( للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

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

5/7 

الطلب املقدم من السيد ألاستاذ ن بشأ مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربما جاء بمحضر 

بشأن املوافقة علي العمل مدير فني ملشروع دوري كرة السلة للصم    الشيماء عبد الفتاح محمد الخفيف الدكتور املساعد/ 

 . م وذلك في غير أوقات العمل الرسمية30/4/2020حتي  1/2بنات علي مستوي محافظات الجمهورية خالل الفترة 

 .بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي .قة املواف القرار:

5/8 

خالد الطلب املقدم من املعيد / بشأن مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربما جاء بمحضر 

 بشأن املوافقة علي العمل مساعد مدرب املنتخب ملشروع دوري كرة السلة للصم بنات علي مستوي محافظات عبد المطلب

 . م وذلك في غير أوقات العمل الرسمية30/4/2020حتي  1/2الجمهورية خالل الفترة 

 القرار: املوافقة .

 شئون التعليم والطالب : سادساً 

6/1 

بالجامعه بخصوص الاعداد املقترح قبولها من الطلبة و الطالبات  االداره العامه لشئون التعليم و الطالبالخطاب الوارد من 

طالبه مصرى وقبول عدد  400طالب و  600حيث تقترح اللجنة قبول عدد 2020/2021الوافدين للعام الجامعى  املصريين و 

 طالبه من الوافدين . 300طالب و  500

 املوافقة علي قبول ألاعداد املقترحة . القرار :

6/2 

الخاص بالطالب املتفوقين على مستوى معه رئيس الجاالسيد الاستاذ الدكتور / مدير مكتب الخطاب الوارد من السيد الاستاذ 

كليات و معاهد الجامعه و إعتبارهم فى مهمه رسميه برئاسة السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه لزيارة القاعده الجوية 

وذلك من بأسوان و املعالم الاثرية باالقصر و ذلك لتوعية الشباب و الزيارات الوطنية لبث روح الانتماء لدى شباب الجامعه  

 وهم :18/2/2020حتى الثالثاء  12/2/2020يوم الاربعاء املوافق 

 تقى محمد عنبر بالل -1

 سلمى محمد عنبر بالل -2

 صالح ناصر صالح الدين -3

 القرار : املوافقة .

مقرر )مبادىء بالجامعه بخصوص دراسة مدى امكانية اضافة  االدارة العامه لشئون التعليم و الطالبالخطاب الوارد من  6/3

عدم املوافقه على املقترح و ذلك بسبب وجود مادة )مقدمه فى ،  حيث جاء قرار اللجنة  البحث العلمى ( كمتطلب للتخرج

 البحث العلمى (ضمن الئحه الكلية .

 املقرر مدرج بالالئحة ملرحلة البكالوريوس .القرار : 

6/4 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من تمزق  عبد الرحمن محمد منيرالطالب /  التقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص 

 .9/2/2020بأربطة الكتف اليسرى و يوص ى بالراحه ملده اسبوعين من 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من كسر  محمد عادل محمد بديرالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص  الطالب /  -
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سر فى طور الالتئام مثبت بواسطة مسمار نخاعى وال يزال تحت العالج و يوص ى بالراحه ملده شهر من بعظمة الفخد الاي

8/2/2020. 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من  احمد رمضان عبد الرحمن خضيرالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالب/  -

 . 8/2/2020ة اسبوعين من التهاب بعصب الوجه الايمن و يوص ى بالراحه ملد

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من تمزق  محمود عماد جمعه زهوالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالب/  -

 14/2/2020شديد بأربطة القدم اليمنى وتم عمل جبس تحت الركبة و يوص ى بالراحه ملدة ثالثة اسابيع  من 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى سحجات  انس عبد االعلى محمد مقلدالادارة الطبية بخصوص الطالب/ التقرير الطبى الوارد من  -

و ملدة ثالثة اسابيع من  8/2/2020و كدمات بالوجه ومن جرح متقيح بالركبة اليمنى و يوص ى بالراحة ملدة اسبوع من 

15/2/2020 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من  مصطفى مأمون عبد المقصود /التقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالب -

 15/2/2020خراج باليد اليمنى و يوص ى بالراحه ملدة اسبوع من 

بالفرقة الاولى و التى تعانى من شرخ شرجى حاد  مى عثمان محمودالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالبه /  -

 17/2/2020من و يوص ى بالراحه ملدة اسبوع 

بالفرقة الرابعه و التى تعانى  هاجر عبد الناصر عبد الرازق العجوزالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالبه/  -

 16/2/2020من التهاب باللوز مصاحب بإلتهاب رئوى و يوص ى بالراحه ملدة خمسة ايام من 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من التهاب  مؤمن ايمن اسعد محمودالطالب/  التقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص-

 . 8/2/2020حاد و يوص ى بالراحه ملدة اسبوع من 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من اجراء  محمود محمد كمال الحاجالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالب/ 

 15/2/2020و يوص ى بالراحه ملدة اسبوع من  عملية بالعين مع عدم التعرض للضوء

بالفرقة الاولى و الذى يعانى  احمد عبد المقصود عبد العزيز محمدالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالب/ 

 . 26/2/2020من خراج و يوص ى بالراحه ملدة عشرة ايام من 

بالفرقة الاولى و الذى يعانى من  عبد الكريم محمد عبد الوهابطالب/ التقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص ال -

 4/3/2020تمزق بأربطة الركبة اليمنى و يوص ى بالراحه ملدة اسبوعين من 

بالفرقة الثانية و الذى يعانى من  حازم ابراهيم ابراهيم القطانالتقرير الطبى الوارد من الادارة الطبية بخصوص الطالب/  -

 .9/3/2020احل الايمن و يوص ى بالراحه ملدة ثالثه ايام من التواء بالك

 حيث جاء قرار اللجنة كالتالي :

بالنسبة للطالب الموصى لهم بالراحه يتم الحضور كمستمع و الطالب الموصى لهم بأجازه يتم مراعاتهم و بالنسبة للطلبة و 

اخريحدده مجلس الكلية وذلك للطالب المتخلفين عن الطالبات الذين لم يحضروا المعسكر التربوى سوف يتم تحديد موعد 

 الحضور .
 . علي قرار اللجنة . القرار : املوافقة

 : العالقات الثقافية  سابعاً 

 بدون موضوعات .                                                     

 : الدراسات العليا والبحوث  ثامناً 

8/1 

بقسم بقسم  2016املقيدة بدورة أكتوبر  ساره عاطف فتحي خليل محمدلتربية الرياضية للباحثة /  منح درجة املاجستير  في ا

تأثير إستخدام المديوالت التعليمية علي تعلم م بعنوان ) 12/2017/ 19نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بتاريخ   واملسجله 

 (                                                                                                                       جامعة مدينة السادات –لطالبات كلية التربية الرياضية بعض المهارات الهجومية والتحصيل المعرفي في كرة اليد 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/2 
بقسم أصول  2016املقيدة بدورة أكتوبر   هناء حسني محمد شلتوتلتربية الرياضية للباحثة /  منح درجة دكتوراه الفلسفة في ا

                                                            (                                                               دراسة تحليلية للترويح التجاري بمحافظة المنوفية، م بعنوان)     2/2017/ 19التربية الرياضية بتاريخ   واملسجلة 
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 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/3 

بقسم وتطبيقات  2016املقيدة بدورة أكتوبر  ليليان أشرف ابراهيم عمارمنح درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثة /  

تأثير التعلم المدمج على بعض نواتج التعلم " ) م بعنوان  12/2018/ 18ض الرياضيه واملسجله الجمباز والتمرينات والعرو 

 ( جامعه مدينه السادات الرياضيةلمهاره الشقلبه االماميه على جهاز طاوله القفز لدى طالبات كليه التربيه 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/4 

واملسجل بقسم  2016املقيد بدورة اكتوبر  رمضان بسيوني عبد العزيز الغنامتير في التربية الرياضية للباحث / منح درجة املاجس

تأثير استخدام التمرينات الغرضية علي تطوير بعض بعنوان : )  22/11/2017نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بتاريخ 

 ( . رياضة المالكمةالمتغيرات البدنية والمهارية لناشئى 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/5 

   2018املقيد بدورة الخريف   على عبد المنعم أحمد حمامةتسجيل موضوع رسالة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث/ 

لى  بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوى الرقمى تأثير التدريب المتباين عقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  بعنوان " 

 " م موانع 2000لناشئ 

 :تحت إشراف  
 استاذ العاب القوي  بقسم نظريات وتطبيقات   العاب القوي  ووكيل الكلية                     أ.د/ محمد عنبر محمد بالل 

  )  لشئون خدمة املجتمع والبيئة بالكلية                                                                                
ً
 ( مشرفا

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

 ( -ة الرياضية الرياضية بكلية التربي                                                                  
ً
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات   العاب القوي  كلية التربية الرياضية                 د / احمد حمدي شرشر 

                                                                                         
ً
   (جامعه مدينة السادات)مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/6 

  2018املقيد بدور الخريف  محمد محمود عبد المجيد سليمةتسجيل موضوع رسالة دكتوراة الفسفة   فى التربية الرياضية للباحث/   

نوعية باستخدام األوزان واالحبال المطاطية  تأثير تدريباتواملسجل بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بعنوان  

 " علي تطوير دقة وسرعة بعض اللمسات المباشرة لالعبي سالح سيف المبارزة

 :تحت إشراف 
 أستاذ املبارزة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية         ا.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب 

 وعميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                                         

 أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة    أ ا.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي

 الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                                       

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية                 د/ وليد أحمد سيد أحمد 

                                                  رياضية جامعة مدينة الساداتال                                                                                        

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/7 

واملسجل  2018املقيد بدور الخريفشريف محمد متولي حشادتسجيل موضوع رسالة دكتوراة  الفسفة  فى التربية الرياضية للباحث/ 

تأثير التدريبات النوعية لبعض المهارات المركبة في ضوء التحليل : ) وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بعنوان   بقسم نظريات

 ". البيوميكانيكي علي مستوي األداء المهاري لناشئ الجودو

 : تحت إشراف

 ملناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقسم ا         ا.د/ سعيد عبد الرشيد أحمد خاطر 

 الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                                                                                                

 أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية        معاذا.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                                                     
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 ع ملجلس الجامعة .مع رفع املوضو القرار:  املوافقة 

8/8 

واملعيدة بقسم نظريات وتطبيقات  الشيماء صادق عبد العاطي شهابتسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ 

دي بناء برنامج ارشادي لتنمية الوعي الغذائي ل :" واملسجل بالقسم بعنوان 2018املنازالت والرياضات املائية املقيد بدور الخريف

 ". العبي رياضة المبارزة

 :تحت إشراف 
 ألاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية              ا.د/ مني محمد كمال حجازي  

 مدينة السادات.بكلية التربية الرياضية جامعة                                                                                     

 ألاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية   ا.م د/ رشا فرج مسعود العربي 

 بكلية التربية الرياضية بالسادات                                                                                          

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.            د/ سها أحمد نبيل شريف  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/9 

ل واملسج 2017املقيد بدور الخريفعبد القوي نبيل عبد القوي ناهضتسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ 

تأثير تنمية القدرات الحركية الخاصة على فاعلية األداء  " "بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان

 " الهجومي لناشئي رياضة الكاراتيه

 :تحت إشراف 

 ج وطرق التدريس والتدريب وعلوم     أستاذ التدريب الرياض ى املتفرغ بقسم املناه                د/ محمد محمد ذكى محمود  0.ا.د/ أ

 (مشرفا ) الحركة الرياضية  كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                            

 ات املنازالت والرياضات املائية كلية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيق                 ا. م.د / عمرو محمد سعد جعفر   

 جامعه مدينة السادات) مشرفا (                                                                                                   

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

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات) مشرفا (                                                                                    

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/10 

املسجله     2018املقيد بدور  الخريف نهلة محمد نبوي األشرمتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثه/ تسجيل موضوع رسالة دك

على مستوى األداء  TRXتأثير التدريب باستخدام أحبال قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان)

 (البدني وبعض مهارات الصراع من أعلى لالعبات المصارعة 

 :تحت إشراف 
 أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة                        أ.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي    

 ( -الرياضية بكلية التربية الرياضية                                                                                           
ً
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا

 كلية التربية  -املائيةأستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات                                  بيلىأ.م.د/ محمد بيلى إبراهيم 

 (جامعة مدينة  -الرياضية                                                                                                            
ً
 السادات ) مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/11 

واملسجل  2017املقيد بدور الخريف بدالعزيز مسعد محمود البحيريعتسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ 

علي بعض القدرات البدنية  TRXتأثير استخدام تدريبات "بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنوان 

 " الخاصة ومستوي أداء مهارة الضرب الساحق لدي ناشئات الكرة الطائره

 : تحت إشراف
 أستاذ كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ورئيس                     محمد عبدالرءوف .د/طارق أ

 القسم كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                                   

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب     ض ي سعيد عبدالباري أ.م.د أيمن مر 

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                                                 

الرياضية جامعة مدينة س بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية املدر         د. محمد بكر سالم
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                                                                                                    السادات

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/12 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 
ُ
املقيد بدورة اكتوبر  محمود محمد عبد الخالق حالوةتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ   2015
ُ
تدريبات نوعية  "  م، ببحث بعنوان15/11/2016واملسجل  بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية وامل

 " لقدرات التوافقية ومستوي أداء الجملة الحركية بساي داي لدي براعم الكاراتيهلتنمية بعض ا
 مكونة من السادة ألاساتذة:  لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

 الفردية كلية التربية الرياضية أستاذ الكاراتيه بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات                            ا.د/ أمل فاروق سالم 

                                                                                                        )
ً
 للبنات جامعة حلوان. )مناقشا

 رياضات املائية وعميد كلية التربية أستاذ املبارزة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت وال             ا.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب   

                                                                                  )
ً
 الرياضية جامعة مدينة السادات. )مناقشا

 املائية  استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات        ا.م د/ ابراهيم علي عبد الحميد الابياري 

 ا(كلية التربية الرياضيةجامعة مدينة السادات. )مشرف                                                                                                          

 ملائية كلية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات ا             ا.د/ عمرو محمد سعد جعفر 

 ا (جامعة مدينة السادات. )مشرف                                                                         

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية ل
ُ
  2017املقيد بدورخريف    محمد حمد سهيل المطيريلباحث/ تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ 
ُ
تأثير برنامج م، ببحث بعنوان:)15/1/2019واملسجل بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 ( لة الكويتباستخدام الشواخص التدربية علي مستوي االداء البدني والمهاري لحراس مرمي كرة القدم بدو

 مكونة من السادة ألاساتذة:  الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة 

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

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات  )مناقشا  (                                                                         

 أستاذ التدريب الرياض ي ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية                   أ.د/ مجدي حسني أبوفريخة  

 جامعة طنطا )مناقشا ( -كلية التربية الرياضية                                                                                

تفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة                                      أ.د/ محمد محمد ذكي 
ُ
  أستاذ التدريب الرياض ي امل

 جامعة مدينة السادات ) مشرفا ( -الرياضية بكلية التربية الرياضية                                                                        

 أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية         أ.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي

 جامعة مدينة السادات) مشرفا ( -بكلية التربية الرياضية                                                                           

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 
ُ
املقيد بدور خريف   ناصر محمد فراج السهليتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ واملسجل  2017
ُ
 م تحت عنوان:15/1/2019بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

تأثير برنامج باسـتخدام التمرينات التنافسـية على مسـتوى بعض الُمتغيرات المهارية الفسيولوجية لناشئي كرة القدم )

 بدولة الكويت(
 مكونة من السادة ألاساتذة:  ناقشة والحكملجنة المُ وتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

  أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية             أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف

 ( ج -التربية الرياضية                                                                             
ً
 امعة مدينة السادات  ) مشرفا

 أستاذ كرة القدم بقسم الرياضات الجماعية ورياضات املضرب      أ.د/ ياسر محفوظ عطوه الجوهري 

 ( -كلية التربية الرياضية                                                                                
ً
 جامعة بنها ) مناقشا

تفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة                                 محمد ذكي أ.د/ محمد 
ُ
  أستاذ التدريب الرياض ي امل

 ( -الرياضية بكلية التربية الرياضية                                                                  
ً
 جامعة مدينة السادات ) مناقشا

 أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية        أحمد أمين أحمد الشافعي /أ.د

 ( -التربية الرياضية                                                                                   
ً
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا



9 

 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .:  املوافقة القرار

7/15 

بقسم املناهج وطرق التدريس  2017املسجل لدرجة ماجستير بدور خريف  عبد العزيز أحمد النجديتشكيل لجنة املناقشة للطالب/ 

سجل بتاريخ 
ُ
لتدريبات البصرية على تأثير برنامج باستخدام ام تحت  عنوان )15/1/2019والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 مستوى تركيز االنتباه ودقة التصويب لالعبي كرة اليد بدولة الكويت(

 مكونة من السادة ألاساتذة:  لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

تفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات              أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 
ُ
 الجماعية ورياضات املضرب بكلية أستاذ كرة اليد امل

 (   -التربية الرياضية                                                                                           
ً
 جامعة مدينة السادات( ) مشرفا

قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب زعلوم الحركة أ.د/ محمد محمد ذكي                                 استاذ التدريب الرياض ي املتفرغ ب

 الرياضية بكلية 

 ( –التربية الرياضية                                                                                          
ً
 جامعةمدينة السادات ) مشرفا

 أستاذ كرة اليد بقسم تدريب الرياضات الجماعية                                           أ.د/ محمد توفيق الوليلي

 (   -كلية التربية الرياضية للبنين                                                                                
ً
 جامعة حلوان ) مناقشا

 ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أستاذ التدريب الرياض                   أ.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي

 ( -بكلية التربية الرياضية                                                                       
ً
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا

 وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية أستاذ ُمساعد بقسم املناهج             أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم محمد 

( -الرياضية                                                                                          
ً
 جامعة مدينة السادات  )ُمناقشا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/16 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل لجن
ُ
  2017املقيد بدورخريف   محمد حميدي سعدون جريذية امل

سجل بتاريخ 
ُ
:) المهارات م، ببحث بعنوان15/1/2019واملسجل بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 ير األداء المهاري لبراعم كرة القدم بدولة الكويت (الحركية األساسية كُمحدد لتطو
 مكونة من السادة ألاساتذة لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

 أستاذ طرق تدريس كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات                    عادل رمضان بخيتأ.د/ 

( -املضرب بكلية التربية الرياضية                                                                         
ً
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا

 أستاذ كرة القدم بقسم الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د/ ياسر محفوظ عطوه الجوهري 

 جامعة بنها )ُمناقشا( -كلية التربية الرياضية                                                                                 

تفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية                                أ.د/ محمد محمد ذكي 
ُ
 أستاذ التدريب الرياض ي امل

 جامعة مدينة السادات )ُمناقشا( -بكلية التربية الرياضية                                                                             

 أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية       أ.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي 

( -التربية الرياضية                                                                             
ً
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/17 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 
ُ
  2017املقيد بدورة خريف   جراح سهيل مدوخ المطيريتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ واملسج
ُ
:) السرعة م، ببحث بعنوان15/1/2019ل بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 اإلدراكية وعالقتها بدقة اتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة بدولة الكويت (
 ذةمكونة من السادة ألاسات لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

 استاذ العاب القوي  بقسم  نظريات وتطبيقات العاب القوي  ووكيل الكلية لشئون                              أ.د/ محمد عنبر محمد بالل

  )البيئة بالكليةتنمية خدمة املجتمع و                                                                                      
ً
 ( مشرفا

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

 (جامعة مدينة السادات                                                                                                       
ً
 ) مناقشا

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

 جامعة مدينة السادات  -الرياضية بكلية التربية الرياضية                                                                   
ً
 ()مشرفا

 أستاذ التدريب الرياض ي ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية      بد املنعم عبد العزيز هاشم أ.م.د/ أيناس ع
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 جامعة طنطا  )ُمناقشا( -التربية الرياضية                                                                                            

 املوضوع ملجلس الجامعة . مع رفعالقرار:  املوافقة 

7/18 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 
ُ
املقيد بدورخريف   عبد الوهاب حمدان علي العنزيتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ   2017
ُ
تأثير ) عنوان م، ببحث ب15/1/2019واملسجل بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 برنامج باستخدام التدريبات النوعية لتطوير دقة التصويب من الركالت الثابتة لالعبي كرة القدم بدولة الكويت(
 مكونة من السادة ألاساتذة لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

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

                                                                 )  
ً
 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات  )مشرفا

 بكلية  -عية وعميد الكلية سابقا  أ.د/ محمد طلعت أبو املعاطي أستاذ ألعاب املضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجما

                                                                      )  
ً
 التربية الرياضية جامعه مدينة السادات)مشرفا

 ة أ.م.د/ أحمد ساهر حسنين أستاذ مساعد تدريب كرة القدم ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألالعاب الجماعية بكلية التربي

 الرياضية جامعة املنوفية )مناقشا(                                                                                             

 أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم محمد أستاذ ُمساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية 

 جامعة مدينة السادات )مناقشا( -الرياضية                                                                             

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/19 

ج وطرق التدريس واملسجل بقسم املناه  2017املقيد بدورخريف   مبارك عبد هللا العوضيللباحث/  تعديل في لجنة الاشراف

سجل بتاريخ 
ُ
تأثير برنامج باستخدام التدريبات البدنية )م، ببحث بعنوان 15/1/2019والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 (والمهارية على فاعلية أداء المسكات النصلية لالعبي سيف المبارزة بدولة الكويت

من الاشراف بناءا علي اعتذار ليصبح تشكيل لجنة الاشراف ازي / مني كمال محمد كمال حج التعديل يتم برفع اسم الدكتور 

  كالتالي :

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

  (الرياضية ب                                                              
ً
 كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات  )مشرفا

 كلية التربية  -أستاذ املبارزة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية                أ.د/ محمد عباس صفوت علي 

                                                                                        )  
ً
 الرياضية جامعه مدينة السادات)مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/20 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 
ُ
املقيد بدورة اكتوبر    عادل سعيد محمد العنزيتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ واملسجل بقسم املناهج وطرق التد  2017
ُ
)  م، ببحث بعنوان 2/1/2019ريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  وامل

 ( التنبؤ بمستوي األداء المهاري في ضوء القدرات العقلية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت
 مكونة من السادة ألاساتذة لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

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

 الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات  )مناقشا(                                                             

 كلية التربية الرياضية  –أستاذ علم النفس الرياض ي  املتفرغ بقسم أصول التربية  الرياضية    أ.د/ محمد إبراهيم إبراهيم الباقيري 

                                                                         )  
ً
 جامعه مدينة السادات)مشرفا

 ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألالعاب الجماعية أستاذ مساعد تدريب كرة القدم                ا.م.د/ أحمد ساهر حسنين

 بكلية التربية الرياضية جامعة املنوفية )مناقشا(                                                                                 

 الحركة الرياضية أستاذ ُمساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم   أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين 

  ( –بكلية التربية الرياضية                                                                        
ً
 جامعة مدينة السادات))مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/21 
ناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه الفلسفة  في

ُ
  2016املقيد بدور اكتوبر  منى يحيى البصالالتربية الرياضية للباحثه/  تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ 
ُ
البرمجه )  م، ببحث بعنوان20/2/2018واملسجل بقسم بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه وامل
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 ( الجمباز  اللغويه العصبيه وتأثيرها على تحسين مستوى أداء الطالبات فى بعض مهارات
 : مكونة من السادة ألاساتذة لجنة الُمناقشة والحكموتقترح لجنة إلاشراف أن تكون 

 استاذ متفرغ بقسم علم النفس الرياض ى بكليه تربيه رياضيه                          د / محمد حسن عالوى 0ا

 جامعه حلوان) مناقشا(                         

    أستاذ متفرغ بقسم أصول التربيه الرياضيه  كليه التربيه الرياضيه      راهيم الباقيرى أ.د/ محمد ابراهيم اب

 جامعه مدينه السادات ( )مشرفا(                      

استاذ التمرينات  والعروض الرياضية ورئيس قسم نظريات وتطبيقات والتمرينات    د/امل صالح سرور 0ا

 ية رياضية جامعة مدينة السادات () مشرفا(الرياضيه كلية ترب والعروض 

الرياضيه كلية تربية  نظريات وتطبيقات والتمرينات والعروض استاذ الجمباز بقسم  ا.د/ مشيرة ابراهيم محمد العجمي

 رياضية جامعة مدينة السادات () مشرفا(

    تربية الطبيقات الجمباز والعروض الرياضيه كلية أستاذ مساعد بقسم نظريات وت         م.د/ماجده محمد السعيد  عبد الرحمن 0ا

  ( رياضية جامعة مدينة السادات) مناقشاال                    
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/22 

ة الرياضية  بقسم نظريات وتطبيقات املقيدة بدرجة املاجستير  فى التربي  بدحة ناصر سالم ناصر العجميالنظر فى الطلب من الباحثة / 

في جميع الاوراق الرسمية بالجامعة بناءا علي  صدور قرار محكمة  الاحوال  تعديل اسم الباحثةالجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن 

شهادة امليالد الاصلية وجواز وتم احضار جميع الاوراق الرسمية من   بدحة ناصر سالم العكشانالي الاسم /  30/8/2018الشخصية في يوم 

 . السفر وايضا قرار املحكمة

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/23 

 :  تسجيل أبحاث
 املدرس بالقسم وبيانه كالتالى     ليزا محمود الحوفىتسجيل البحث الخاص بـالدكتورة /  

 العنوان : 

Efffect of flexi-bar exercises on balance ,postureal function and Performance level of Poomase Taegeuk il jang in Taekwndo 

 تفاصيل النشر :
International Scientific journal , ovidius university Annals , series Physical Education and Sport/Science , Movement and health . 

vol.XIX,ISSUE 2,2019. Romania 

 . القرار:  املوافقة 

8/24 

 وعنوانه : محمود رفعت تركي /تسجيل البحث الخاص بالدكتور 

 نوعه اسم البحث م
 تاريخ النشر

 مكان النشر

تأثير إستخدام السبورة التفاعلية علي تعلم بعض املهارات  1

 املندمجة لناش ئ كرة القدم
 2018 فردى

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

  اضية .الري
 .القرار:  املوافقة 

8/25 

 لرفع الانتاج العلمى الخاص بسيادتها : مها محمد عزب موسى الزينىتسجيل الابحاث الخاصة بالدكتورة / 

 م اسم البحث نوعه تاريخ قبول النشر مكان النشر

 -مجلة علوم الرياضة

 كلية التربية الرياضية

 جامعة املنيا -

 فردى م2017يناير 

اسلوب املوديل التعليمى مدعم باستخدام الحاسب تأثير 

آلالى على مستوى التفكير الناقد و اتقان بعض مهارات 

 الباليه

1 

 -مجلة علوم الرياضة

 -كلية التربية الرياضية

 جامعة املنيا

 فردى م2017يوليو 
تأثير برنامج تعليمى باستخدام أنماط التدريس املتباين على 

 بات الحركية فى الباليهالرضا الحركى و بعض الوث
2 

 
 القرار : املوافقة .
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 : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة  تاسعاً 

9/1 
وفى إطار الاحتفال السنوى لعيد الام وايضا اليوم العاملى للمرأة  2019/2020فى إطار خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة للعام 

 يتم تشكيل لجنة لتنظيم الاحتفالية .

 الارجاء لحين اشعار آخر. :القرار

9/2 

 26/2/2020بناءا على الخطاب الوارد الينا من مكتب أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 

قد وافق على عقد دورة تدريبية فى الاسعافات  15/2/2020وبنأء على موافقة مجلس شئون خدمة املجتمع بجلستة بتاريخ 

 الاولية.

 اسم الدورة التاريخ اليوم

 الاسعافات الاولية املتخصصة فى إصابات املالعب والكسور  16/3/2020 الاثنين

 الاسعافات الاولية شاملة إسعافات حوادث الطرق والاصابات املنزلية 17/3/2020 الثالثاء
 

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

9/3 

لتعاون مع مركز الوسام الدولى للعلوم الرياضية وفى إطار تنفيذ املشروع القومى الطلب املقدم من املجلس الوطنى للشباب با

  -)تدريب مليون شاب مصرى ( وبالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالكلية عن تنظيم االدورة التدريبية فى  التدربية فى :

 املدرب الشخص ي واملعد البدنى .-1

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

9/4 

 إطار الاستعداد لزياره الاعتماد والجوده تكليف جميع الوحدات التابعة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة .فى 

 *وحدةمتابعة الخرجين 

 *وحدة الازمات والكوارث 

 *وحدة الخدمة العامة 

 باتخاذ جميع الاجراءات الالزمة كل فى اختصاصة واستعداد لهذة الزيارة أيام .

 . القرار : احيط املجلس
ً
 علما

 : ما يستجد من أعمال  عاشرا  

 احمد كمال عيدجامعة املنوفية بشأن انتداب السيد أ.م.د/  –الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية  10/1

 شبين الكوم .م بواقع يومين في الاسبوع بكلية التربية الرياضية ب 2019/2020لتدريس مقرر املالكمة للفصل الدراس ي الثاني 

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

 WEI 2020للمشاركة في املؤتمر ألاكاديمي الدولي  ايمن مرضي عبد الباريبخصوص الطلب املقدم من السيد أ.م.د/  10/2

 2020يوليو  27تحدة ألامريكية في الفترة من بوسطن بالواليات امل –حول التعليم والتدريس والتعلم املقام بنادي كلية هارفارد  

 م . 2020يوليو 30وحتي 

 . مع اتباع الاجراءات القانونية  القرار : املوافقة
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