
 
 
 

 :الحضـــــــور

( 215عقدت الجلسة رقم ) والنصف العاشرةالساعة  م  في تمام 21/5/2019الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: برئاسة األستاذ الدكتور/ محمد طلعت أبو المعاطى عميد الكلية وبحضور كالا 

 
 -واعتذر عن الحضور:

 الوظيفة الاسم م 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2018/2019 العام الجامعي 215 رقم الجلسة

 21/5/2019 التاريخ 
بدء 

 االجتماع

العاشرة 

 والنصف
 الثانية  نهاية االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

 . وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

  . البيئةوتنمية 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

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

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

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

 . مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 10

 . بقسم اصول التربية الرياضيةأستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د /  11

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةاستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس و  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

 العاب القوى  أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات 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 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17 خبير ( سنتين 

  أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  مأ.د / بكر محمد سال  18 سنتين . الرياضية

أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.د/ محمود حسن الحوفي  19

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي أ.د / حمدي عبده عاصم  20 املضرب 

 .التربية الرياضية بقسم أصول متفرغ أستاذ  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 21

22 
24 

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

 أقدم أستاذ مساعد   ياسر محمد الوراقيأ.م.د/  23



) خبير ( ياضات الجماعية ورياضات املضرب أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الر  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 1

. 

 أقدم مدرس   محمد بيلي ابراهيم بيليد/  2

 -وتغيب عن الحضور :1

 الوظيفة الاسم م

  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ بقسم  أ.د/ مني مصطفي محمد علي 1

 
  :االفتتاح

الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية 
 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: 

 مايواجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر المصادقة على محضر  1/2
2019  

 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 

 الواردة من مجلس الجامعة . عرض الموضوعات 2/1

 القرار : أحيط المجلس علما  

 بخصوص اعتماد التقرير الربع سنوي عن انشطة وحدة ضمان الجودة . 2/2

 الموافقة . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

الصحة الرياضية  الطلب المقدم من السيد م.م / عبد الرحمن بسيونى غانم المدرس المساعد بقسم علوم
باعتباره فى مهمة رسمية دون بدل سفر  وذلك النضمامه للجهاز الفنى واالدارى للمنتخب القومى رجال 

 -م 1/5/2019للكرة الطائرة بصفة" أخصائى تأهيل بدنى لالصابات الرياضية " خالل الفترة من 
 م15/5/2019

 بل كال  من وقد تم إرفاق الطلب بخطاب موجه للسيد عميد الكلية من ق  
 السيد رئيس اللجنة المؤقتة الدارة االتحاد المصرى للكرة الطائرة   . -
 السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة " رئيس االدارة المركزية لألداء الرياضى " . -

 الموافقة .القرار:  

3/2 

الجمباز قسم نظريات وتطبيقات الطلب المقدم من الدكتور/ ابراهيم محمود محمد دياب مدرس ب

بشأن الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادته للعام التاسع لإلعارة  والتمرينات والعروض الرياضية

 م.31/8/2020م حتي 2020م/2019بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي 

 الموافقة . القرار:  

3/3 
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز حسين مدرس بالطلب المقدم من م.د/ سالي محمد ابو والي محمد 

بشأن الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادتها للعام السابع بدون  والتمرينات والعروض الرياضية
ه لإلعارة لجامعة جازان ) كلية تربية ( 1441ه/1440م الموافق 2020م/2019مرتب للعام الجامعي 



 بالمملكة العربية السعودية. 

 :  الموافقة .القرار 

3/4 

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز الطلب المقدم من الدكتور/ صفاء غازي محمد سيد احمد مدرس ب
بشأن الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادتها للعام السابع  والتمرينات والعروض الرياضية

 م.31/7/2020م حتي 2020م/2019لإلعارة بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي 

 الموافقة.القرار:  

3/5 

الطلب الُمقدم من أ.م.د/ خالد رمضان األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 
ورياضات المضرب والخاص بتجديد اإلعارة الخاصة بسيادته للعام الثالث للعمل بالمملكة العربية 

 السعودية.

 الموافقة.القرار:  

3/6 
الطلببب الُمقببدم مببن أ. د/ محمببد سببالمة األسببتاذ بقسببم نظريببات وتطبيقببات الرياضببات الجماعيببة ورياضببات 

 المضرب والخاص بتجديد اإلعارة الخاصة بسيادته للعام الثامن للعمل بالمملكة العربية السعودية.

 الموافقة .القرار:  

3/7 

م اصول التربية الرياضية بشأن العمبل فبي غيبر أوقبات الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد ربيع المدرس بقس
العمببل الرسببمية بالمؤسسببة القوميببة للبحببوث واإلستشببارات والتببدريب بالقبباهرة كمببدرب  للقيبباس والتقببويم 

 والتحليل اإلحصائي .

 .بما ال يتعارض مع مهام وظيفتة الموافقة القرار:  

3/8 
األشوح المدرس المساعد بقسم أصول التربية الرياضية الطلب المقدم من السيد م.م/ احمد سعيد أمين 

 بشأن تعيين سيادته مدرس بذات القسم .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 

 ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بخصوص الطلب المقدم من
أعضاء هيئة التدريس بالقسم بشأن ظاهرة انتشرت باآلونة األخيرة وهي وجود بعض الطالبات 
متزوجات وحوامل وذلك بالفرق الدراسية المختلفة وخاصة الفرقتين الثالثة والرابعة ، مما يعرضهن 

ون علمنا للخطورة بأداء مهارات المواد العملية وهذا يضعنا في مسئولية وعبء كبير، فبعضهن تؤدين د
، والبعض األخر وضعهن مواليدهن قبل وأثناء االختبارات العملية، فالرجاء من سيادتكم اتخاذ القرار 

 الالزم والحاسم، ) مع االقتراح بتأجيل المواد العملية لهن ، وذلك أسوة بالجامعات األخرى (.  

 ث اي خطورة .يتم كتابة اقرار من الطالبة بعدم مسئولية الكلية عند حدوالقرار : 

4/2 

ما جاء بقسم نظريبات و تطبيقبات الجمبباز والتمرينبات والعبروض الرياضبية بخصبوص بشبأن النظبر فبي 
تعديل الئحة الكلية الخاصة بالبنات وإيجاد عدد ساعات لتدريس مادتي التعبير الحركبي واإليقباع الحركبي 

والجمباز في نفبس عبدد السباعات وهبو  ) مواد تدرس للبنات فقط ( حيث أنها تشترك مع مادتي التمرينات
مببا يخببالح الئحببة البنببين ، ذلببك بمببا يتناسببب مببع النتببائل الغيببر مرضببية والملموسببة أثنبباء هببذا العببام والعببام 

 السابق.

 ال يتم اي تعديل باللوائح اال بعد تخرج دفعة طبقا  لهذه الالئحة .القرار : 

مرينبات والعبروض الرياضبية بخصبوص الخطباب البوارد ما جاء بقسبم نظريبات و تطبيقبات الجمبباز والت 4/3
البيهم مبن مكتببب األسبتاذ الببدكتور / وكيبل الكليبة لشببئون التعلبيم والطببالب بنباءا  علبي الخطبباب البوارد مببن 
االدارة العامببة لرعايببة الطببالب ) ادارة النشبباط االجتمبباعي والببرحالت ( بشببأن رفببع نسبببة الغيبباب عببن 

، وذلبك يبومي األحبد والثالثباء  (Sadat student got talent 2الطبالب المشباركين فبي مسبابقة )
م واعتبارهم في مهمبة رسبمية لتمثيبل الكليبة .) مرفبق طيبه كشبح بأسبماء 12/3/2019،  10/3الموافق 

 الطالب المشاركين (

 أحيط المجلس علما  .القرار : 



4/4 

اضبية بخصبوص الخطباب البوارد ما جاء بقسبم نظريبات و تطبيقبات الجمبباز والتمرينبات والعبروض الري
البيهم مبن مكتببب األسبتاذ الببدكتور / وكيبل الكليبة لشببئون التعلبيم والطببالب بنباءا  علبي الخطبباب البوارد مببن 
االدارة العامببة لرعايببة الطببالب ) ادارة النشبباط االجتمبباعي والببرحالت (  بشببأن رفببع نسبببة الغيبباب عببن 

دني التبابع لبوزارة الشبباب والرياضبة وتحبت اشبراح الطالب المشاركين في دورات البرلمان والتعليم المب
م ) البدورة 26/2/2019حتبى  24/2عام السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ، ذلك خبالل الفتبرة مبن 

م ) البدورة الثالثبة ( واعتببارهم فبي مهمبة رسبمية لتمثيبل الكليبة      19/3/2019حتى  17/3الثانية ( ، ومن 
 الطالب المشاركين () مرفق طيه كشح بأسماء 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريبات و تطبيقبات الجمبباز والتمرينبات والعبروض الرياضبية بخصبوص الخطباب البوارد  4/5
( طلببة 5اليهم من مكتبب االدارة العامبة لرعايبة الطبالب ) ادارة النشباط الرياضبي (  بشبأن تمثيبل عبدد )

( علببى مسببتوى الجامعببات 46فببي فاعليببات بطولببة الشببهيد الرفبباعي رقببم ) ( طالبببات مببن الكليببة2وعببدد)
م ) 17/4/2019حتببى  13/4المصببرية فببي رياضببة الكاراتيببه والمقامببة باإلسببكندرية خببالل الفتببرة مببن 

 مرفق طيه كشح بأسماء الطالب المشاركين (

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

والتمرينبات والعبروض الرياضبية بخصبوص الخطباب البوارد  ما جاء بقسم نظريبات و تطبيقبات الجمبباز 4/6
الببيهم مببن مكتببب األسببتاذ الببدكتور / وكيببل الكليببة لشببئون التعلببيم والطببالب بشببأن رفببع نسبببة الغيبباب عببن 
الطالب المشاركين في المهرجان الدوري الرياضي الجبامعي فبي األلعباب الجماعيبة والفرديبة ابتبداء مبن 

واعتبارهم فبي مهمبة رسبمية لتمثيبل الكليبة . ) مرفبق طيبه كشبح بأسبماء شهر أكتوبر وحتى شهر ابريل 
  الطالب المشاركين ( 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريبات و تطبيقبات الجمبباز والتمرينبات والعبروض الرياضبية بخصبوص الخطباب البوارد  4/7
علببيم والطببالب بشببأن رفببع نسبببة الغيبباب عببن الببيهم مببن مكتببب األسببتاذ الببدكتور / وكيببل الكليببة لشببئون الت

الطببالب المشبباركين فببي فعاليببات اللقبباء الحببواري بعنببوان ) العببودة للجببذور ( وذلببك يببوم السبببت الموافببق 
م ، واعتبببارهم فبببي مهمببة رسبببمية لتمثيببل الكليبببة . ) مرفببق طيبببه كشببح بأسبببماء الطبببالب 13/4/2019

  المشاركين ( 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بخصوص الخطاب الوارد  4/8
اليهم من مكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن رفع نسبة الغياب عن الطلبة 

م، واعتبارهم في 8/4/2019والطالبات المشاركين في الدوري الرياضي ، ذلك يوم االثنين الموافق 
    مهمة رسمية لتمثيل الكلية . ) مرفق طيه كشح بأسماء الطالب المشاركين ( 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعيه و رياضات المضرب بخصوص الطلب المقدم من  4/9
متحانات الشفهية للفصل الدراسي الثاني للعام رئيس القسم باعتماد لجان االمتحانات العملية  واال

 م2018/2019الجامعي 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعيه و رياضات المضرب بخصوص الموافقة علي  4/10
 امتحانات العملي والشفهي بلجانالمقترح المقدم من رئيس مجلس القسم 

 حيط المجلس علما  .أالقرار : 

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعيه و رياضات المضرب بخصوص الموافقة علي  4/11

 امتحانات العملي والشفهي بلجانالمقترح المقدم من رئيس مجلس القسم 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

رياضبات المضبرب بخصبوص باعتمباد أعضباء ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعيه و  4/12
هيئببببة التببببدريس المكلفببببين بتصببببحيح االمتحانببببات النظريببببة للفصببببل الدراسببببي الثبببباني للعببببام الجببببامعي 

 م2018/2019

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جباء بقسبم نظريبات و تطبيقبات الرياضبات الجماعيبه و رياضبات المضبرب بخصبوص اعتمباد عضبو  4/13



م 2018/2019المكلح بوضع االمتحانات النظرية للفصل الدراسي الثباني للعبام الجبامعي  هيئة التدريس
 مع ضرورة االلتزام بشروط الورقة االمتحانية المرسلة من وحدة ضمان الجودة

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

مباد أعضباء ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضبات الجماعيبه و رياضبات المضبرب بخصبوص اعت 4/14
هيئببببة التببببدريس المكلفببببين بتصببببحيح االمتحانببببات النظريببببة للفصببببل الدراسببببي الثبببباني للعببببام الجببببامعي 

 م2018/2019

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضبات الجماعيبه و رياضبات المضبرب بخصبوص اعتمباد أعضباء  4/15
حانببببات النظريببببة للفصببببل الدراسببببي الثبببباني للعببببام الجببببامعي هيئببببة التببببدريس المكلفببببين بتصببببحيح االمت

 م2018/2019

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

مببا جبباء بقسببم نظريببات و تطبيقببات المنببازالت و الرياضببات المائيببه بخصببوص تشببكيل لجنببة الممتحنببين  4/16
الجلسببات العمليببة العامببة )اللجنببة العلميببة( وكببذلك لجببان الممتحنببين مببن الببداخل والخببارج والمنتببدبين و

والشببفهية ولجبببان مبببواد التصبببحيح والتخلفبببات الخاصبببة بالسببادة أعضببباء هيئبببة التبببدريس بقسبببم نظريبببات 
وتطبيقبببببات المنبببببازالت والرياضبببببات المائيبببببة لمقبببببررات الفصبببببل الدراسبببببي الثببببباني للعبببببام الجبببببامعي 

 م بنظام الالئحة )الجديدة ـ القديمة(2019م/2018

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

الطلببب المقببدم مببن أ.د/ عببزه محمببد العمببرى بخصببوص قبببول اعتببذار سببيادتها عببن اسببتمرارها بكنتببرول  4/17
 و ذلك لظروح خاصه بسيادتها  2018/2019الفرقة الرابعه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

وضم السيد د/ السيد تنتين . الموافقه على ان تسند رئاسه الكنترول للسيد  أ.م.د/  فتحى توفيق حفينه  القرار : 
 ألعضاء الكنترول .

التقرير الطبى المقدم من الطالبه / االء حجاج جباد البرب محمبد بالفرقبه االولبى  و البذى يوصبى بالراحبه  4/18
حيببث انهببا تعببانى مببن جببذع بأربطببة الكاحببل االيمببن كمببا هببو موضببح  20/4/2019لمببدة عشببرة ايببام مببن 

 بالتقرير 

 . الحاله مراعاة  القرار : 

التقريببر الطبببى المقببدم مببن الطالبببه / بسببمه محمببد صبببحى بالفرقببه االولببى  و الببذى يوصببى بالراحببه لمببدة  4/19
حيث انها تعانى من شرخ ما بين الفقرتين الخامسه القطنيبه و العجزيبه االولبى  23/4/2019شهرين من 

 اثناء التدريب بالكلية  كما هو موضح بالتقرير

 . اة الحالهمراع  القرار : 

التقريببر الطبببى المقببدم مببن الطالببب / هشببام رمضببان السببيد بالفرقببه الثالثببه  و الببذى يوصببى بالراحببه لمببدة  4/20
 حيث انه يعانى من التهاب حاد باالعصاب الطرفيه كما هو موضح بالتقرير. 1/3/2019شهرين من 

 . مراعاة الحاله  القرار : 

الب / محمد العربى محمد غنيم  بالفرقه االولى  و الذى يوصى بالراحه التقرير الطبى المقدم من الط 4/21

حيث انه يعانى من كسر بأسفل عظمة الشظيه فى طور االلتئام  كما هو  30/4/2019لمدة شهر من 

 موضح بالتقرير.

 . مراعاة الحاله  القرار : 

فى و الذى يوصى بالراحه لمدة شهر التقرير الطبى المقدم من الطالب / ابراهيم اشرح ابراهيم مصط 4/22

حيث انه يعانى من جروح قطعيه بالساعد االيمن و جرح قطعى بالجلد و تهتك كامل  11/4/2019من 

بعضالت الساعد االيمن و قطع كامل باالورده و الشرايين و االعصاب و تم عمل عمليه اصالح 

 شرايين و االعصاب و خياطة العضالت كما هو موضح بالتقرير.

 . مراعاة الحاله  القرار : 

التقرير الطبى المقدم من الطالب / يوسح عمر يوسح بالفرقه االولى  و الذى يوصى بمراعاة حالة  4/23

 الطالب حيث انه يعانى من اكتئاب نفسى مزمن غير مستجيب للعالج كما هو موضح بالتقرير.



 . مراعاة الحاله  القرار : 

لمقدمه من الطالب  عمر محمد سعد سالمان لوالده حيث ان والده كان مريضا و هو صورة شهادة الوفاه ا 4/24

و الذى يطالب بمراعاته  2/5/2019مالزما له حتى وفاته  من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى   

 . مراعاة الحاله  القرار : 

االولى  و الذى يوصى بالراحة  التقرير الطبى المقدم من الطالب / محمد رشاد محمد سالمه  بالفرقه 4/25
حيث ان الطالب يعانى من شرخ بالسالميه الطرفيه للخنصر االيسر كما هو  9/4/2019لمدة اسبوع من 
 موضح بالتقرير.

 . مراعاة الحاله  القرار : 

الفترة  التقرير الطبى المقدم من الطالب / احمد مجدى توفيق  بالفرقه الرابعه  و الذى يوصى بالراحة فى 4/26
حيث ان الطالب يعانى من انزالق غضروفى بين الفقرات القطنيه 5/5/2019حتى  1/2/2019من 

 الرابعه و الخامسه و تؤثر على العصب الوركى االيمن بصعوبة الحركه  كما هو موضح بالتقرير.

 . مراعاة الحاله  القرار : 

ي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص الطلب المقدم من السيد أ.د/ محمد ابراهيم الباقير 4/27
 درجات تقييم مواد الالئحة الجديدة في امتحانات التخلفات .

القرار : الموافقة علي توزيع الدرجات المقدم والي يعتمد علي تحويل درجات اعمال السنة الي مفردات التقييم 
 األخري بالتساوي .

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

مكتب  –ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافى  -اب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية الخط
االمين العام للمجلس االعلى للجامعات بشأن نموزج مقترح لمذكرة تفاهم مع جامعة جواهرالن نهرو 

 بالهند.

  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/2 

دارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤتمرات والذي يتضمن الخطاب الوارد إلينا من اال
د/ خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي من اللواء 0الكتاب الدوري الوارد لمعالي أ

 ح/امين عام مجلس الوزراء بشان توجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الالزم نحو التوجيه لكافة0أ
اقامة  ضفي حالة قيام اي وزارة او اي جهه حكومية بعر –وحدات الجهاز االداري للدوله باالتي 

معارض ( مستقبال ان يتضمن العرض التكلفة المالية وكيفية التدبير  –ندوات  –وتجهيز ) مؤتمرات 
 .والتغطية الالزمة لذات الصلة 

 .التكلفة المالية   النظر في قيام الرعاه ورجال االعمال والسياحه بتحمل

  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/3 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافى وتود ان 
اوصت بابالغ جميع الجامعات  24/12/2018( بتاريخ 123تقيدهم بان لجنة العالقات الثقافية رقم ) 

التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيده المنوط بها ابرام اي اتفاقيات تعاون مع وزارة بان وزارة 
 التعليم العالي المناظره مع الدوله االخرى.

  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/4 
لمرفق به الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافى وا

م2019/2022البرنامل التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان لألعوام   

  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/5 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافى مكتب االمين 
ع وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم 0م0بشان البرنامل التنفيذي بين ج للمجلس االعلى للجامعات

م 2021-2020-2019العالي والبحث العلمي لالعوام   



  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/6 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافى مكتب    
السويدية  ABBع وشكر 0م0ين للمجلس االعلى للجامعات بشان  مشروع مذكرة التفاهم بين جاالم

ستثمار د/ رئيس مجلس الوزراء بقيام السيده الدكتور / وزيرة اال0المحدوده والمتضمن توجيه السيد أ
 .والتعاون الدولي بالتوقيع على مذكرة التفاهم باالنابة عن كافة الجهات  

  . المجلس علما  أحيط : القرار

5/7 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشان موافقة مجلس الجامعه 
م على ان تكون االستمارة الخاصة باعضاء هيئة التدريس برفع 31/10/2018بجلسته المنعقده بتاريخ 

دة واالستمارة التعريفية الخاصة بأعضاء هيئة االبحاث المنشوره على الموقع الشخصي والمواقع المعتم
 -التدريس ضمن االوراق الخاصة باإلجراءات التالية :

 التقدم لنيل جائزة من جوائز الجامعه -
 التقدم لنيل مكافاة النشر   -

  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/8 
سم على ترشيح م . د / مروى بشأن الخطاب الوارد من إدارة العالقات الثقافية بشأن موافقة مجلس الق

 . 2022 – 2017عبد القادر صقر . للبعثات خالل الخطة الخمسية 

يعاد الي القسم التخاذ قرار ، حيث ال يوجد قرار من القسم في هذا الشأن ، مع اعتراض السيد أ.د/ وكيل  : القرار
 .ء واالرجاالكلية للدراسات العليا والبحوث علي عدم اتخاذ قرار من القسم 

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 
بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  المقيد إسالم محمد حسين الشكري منح درجة الماجستير للباحث /  

بعنوان " تأثير تدريبات القدرات البدنية الخاصة علي بعض المتغيرات  2012أكتوبر  ةالمائية بدوروالرياضات 
  للمالكمين" المهارية والفسيولوجية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/2 

منح درجة الماجستير للباحث / محمد حسين فهمى عبد الظاهر المقيد بقسم علوم الصحة بعنوان )  دراسة مقارنة 
 السباحة والمصارعة وكرة القدم ( ىكوسيلة النتقاء ال عب   ACTN3لتنوع جين 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . ةالقرار:  الموافق

6/3 

تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ حسام سالمة إبراهيم شنب المقيد بدورة 
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بعنوان ) تأثير استخدام  2017الخريح 

 ت البدنية والمهارية لناشئ كرة السلة  (تدريبات سلم الرشاقة على بعض المتغيرا
 تحت إشراح: 

د/ ندا محفوظ عبد العظيم كابوة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 0م0أ
 المضرب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

ت الجماعية ورياضات المضرب كلية د/ الشيماء عبد الفتاح الخفيح مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضا
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/4 

إعادة تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ أحمد جمال عبد هللا طراد بدورة أكتوبر 
والتدريب وعلوم الحركة الرياضية   بعنوان) تأثير استخدام التدريب بقسم المناهل وطرق التدريس   2015

 البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم  ( تالمكثح على مستوى بعض المتغيرا
 تحت إشراح: 

د/ أحمد أمين أحمد الشافعى أستاذ التدريب  الرياضى بقسم المناهل وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 0أ
 الرياضية

محمد محمد ذكى أستاذ التدريب المتفرغ بقسم  بقسم المناهل وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  د/0أ
 الرياضية

الرياضية الجماعية ورياضات المضرب  بكلية  تد/ الشيماء عبد الفتاح الخفيح  مدرس بقسم نظريات وتطبيقا
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 فع الموضوع لمجلس الجامعة .مع ر القرار:  الموافقة



6/5 

تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ إيمان محمد عبد الخالق محمد  المقيد بدورة 
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بعنوان )دراسة تقويمية  2017الخريح 

 محافظة المنوفية ( .لمعوقات ممارسة رياضة الكرة الطائرة فى 
 تحت إشراح :

د/ طارق محمد عبد الرؤح أستاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب 0أ
 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

د/ أيمن مرضى عبد البارى  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 0م0أ
 ضرب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الم

 د/ أحمد حلمى غراب مدرس بقسم أصول التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/6 

ث/ أحمد صبري يادم   المقيد بدورة الخريح تسجيل موضوع رسالة دكتوراه ا لفلسفة  فى التربية الرياضية للباح
بقسم علوم الصحة الرياضية  بعنوان ) برنامل رياضى مصاحب باإلرشادات الصحية الستعادة الوظائح  2017

 الحيوية  عقب تناول عقار سوفالدي بداللة  الكرياتينين  واأللبومين  (
 تحت إشراح :

 وجيا الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة د/ عبد الحليم يوسح عبد العليم أستاذ فسيول0أ
  د/ محمود  فتحى محمود الهوارى مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/7 

تسجيل موضوع رسالة دكتوراه ا لفلسفة  فى التربية الرياضية للباحث/ مريم عادل فوزى كريتلى المقيد بدورة 
) برنامل تأهليي حركى مهنى لذوى إعاقة متالزمة داون   نبقسم علوم الصحة الرياضية بعنوا 2017 الخريح

 فى ضوء المحددات الفسيولوجية والبدنية وفقا  لطبيعة الوظائح المختلفة  (
 تحت إشراح :

 د/ عبد الحليم يوسح عبد العليم أستاذ فسيولوجيا الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة .0أ
 .  د/ سالى عبد الستار محفوظ  مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/8 

طبالل مصبطفي عببدهللا خالبد عبباس   /ثتشكيل لجنبة الُمناقشبة والحكبم لرسبالة الماجسبتير  التربيبة الرياضبية للباحب

 /15/5ده  بكليببة التربيببة الرياضببة جامعببة مدينببة السببادات بتبباريخ إبببراهيم  الوافببد مببن دولببة الكويببت المنقببول قيبب

( فببي موضببوع البحببث بعنببوان ) اسببتراتيجية  30/3/2017بببدورة قيببد )   12/9/2017المسببجل بتبباريخ 2018

 تطوير أداء اإلداري الرياضي باألندية الرياضية بدولة الكويت ( 

 كم مكونة من السادة األساتذة: .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والح

 أ.د/ وائل السيد قنديل  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مناقشا (

 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد    أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش) مشرفا(

أسبتاذ اإلدارة ورئبيس قسبم اإلدارة بكليبة التربيبة الرياضبية جامعبة كفبر الشببيخ   أ.د/ إيمبان محمبد أحمبد أببو فريخبة

 )مناقشا (

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(
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نواح مجهول موازى غايب عبد هللا  /ثجستير  التربية الرياضية للباحتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الما
المسجل 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده  بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتاريخ 

( في موضوع البحث بعنوان )التخطيط اإلداري للخصخصة في  30/3/2017بدورة قيد )  12/9/2017بتاريخ 
 األندية الرياضية بدولة الكويت( 

 .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 
 أ.د/ يحي فكري محمد أستاذ اإلدارة الرياضية المتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ) مناقشا (

 بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  )مناقشا (أ.د/ محمد عبد العظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية 
 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد  أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي   أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(
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تشبكيل لجنبة الُمناقشببة والحكبم لرسببالة الماجسبتير  التربيببة الرياضبية للباحثبة/ عببذاري حسبين العببرادي الوافبد ةمببن 
المسبجل بتباريخ 2018 /15/5دولة الكويت المنقبول قيبدها  بكليبة التربيبة الرياضبة جامعبة مدينبة السبادات بتباريخ 

 ( في موضوع البحث بعنوان  30/3/2017بدورة قيد )  12/9/2017

 )تقويم جودة خدمات الترويح المائي بدولة الكويت(  

 .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 ندا   أستاذ السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق) مناقشا (  دأ.د/ طارق محم

أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية السبابق بالكليبة د/ مني مصطفي محمد
 )مشرفا(

 أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب أستاذ اإلدارة بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(

 لية )مناقشا(أ.د/ وائل السيد قنديل   أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالك
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حسببين علببى أحمببد عببوض العلببى     /ثتشببكيل لجنببة الُمناقشببة والحكببم لرسببالة الماجسببتير  التربيببة الرياضببية للباحبب
المسبجل 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده  بكليبة التربيبة الرياضبة جامعبة مدينبة السبادات بتباريخ 

( فببببي موضببببوع البحببببث بعنببببوان )تببببأثير التببببدريب المببببائى  30/3/2017بببببدورة قيببببد )   12/9/2017بتبببباريخ 
 والبليومترك في تطوير بعض القدرات الحركية لالعبي التايكوندو بدولة الكويت ( 
 .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

الحيوية ورئيس قسم الناهل وطرق التبدريس والتبدريب وعلبوم  اخالد عبد الحميد حسانين شافع أستاذ الميكانيك د/0أ
 الحركة الرياضة ) مشرفا  (

د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ أستاذ تدريب الجدو بقسم نظريات وتطبيقات المنبازالت والرياضبات المائيبة 0أ
 ) مناقشا ( 

أمببين خضببر أسببتاذ تببدريب المالكمببة ورئببيس قسببم نظريببات وتطبيقببات المنببازالت والرياضببات د/ أحمببد سببعيد 0أ
 المائية) مشرفا  (

د/ هيثم أحمد إبراهيم محمد زلط أستاذ وقائم بعمل رئيس  قسبم نظريبات وتطبيقبات رياضبات المنبازالت كليبة 0م0أ
 التربية الرياضية للبنين جامعة بنها ) مناقشا (
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محمببد عبببد المجيببد عبببد هللا خلببح    /ثتشببكيل لجنببة الُمناقشببة والحكببم لرسببالة الماجسببتير  التربيببة الرياضببية للباحبب
 /15/5إسماعيل البناى الوافد من دولة الكويت المنقول قيده  بكلية التربيبة الرياضبة جامعبة مدينبة السبادات بتباريخ 

( فببي موضببوع البحببث بعنببوان )تببأثير برنببامل  30/3/2017بببدورة قيببد )   12/9/2017ل بتبباريخ المسببج2018
للتدريبات المهارية المركبة علبى بعبض المتغيبرات البدنيبة والفسبيولوجية ومسبتوى أداء بعبض المهبارات فبي كبرة 

 القدم بدولة الكويت ( 

 من السادة األساتذة:  .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة

د/ محمد جمال الدين حمبادة أسبتاذ كبرة اليبد المتفبرغ بقسبم نظريبات وتطبيقبات الرياضبات الجماعيبة ورياضبات 0أ
 المضرب ) مناقشا (

د/ محمود حسن محمود الحوفى أستاذ تدريب كرة القدم المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 0أ
 ( ورياضات المضرب) مشرفا  

الحيوية ورئيس قسم الناهل وطرق التبدريس والتبدريب وعلبوم  اد/ خالد عبد الحميد حسانين شافع أستاذ الميكانيك0أ
 الحركة الرياضة ) مشرفا  (

د/ أحمد ساهر حسانين محمد أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات األلعاب الرياضية وألعاب المضرب 0م0أ
 نوفية) مناقشا  (كلية التربيه الرياضية جامعة الم
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على عبد البرازق علبى سبعد الرومبى         /ثتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الماجستير  التربية الرياضية للباح
المسبجل 2018 /15/5ات بتباريخ الوافد من دولة الكويت المنقول قيده  بكليبة التربيبة الرياضبة جامعبة مدينبة السباد

( في موضوع البحبث بعنبوان )أثبر تمرينبات التحمبل الالكتيكيبى  30/3/2017بدورة قيد )   12/9/2017بتاريخ 
 م حرة (  100على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لسباحى 

 : .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة



الحيويببة المتفبرغ بقسببم النبباهل وطببرق التببدريس والتببدريب وعلببوم  اد/ سبعيد عبببد الرشببيد خبباطر أسببتاذ الميكانيكبب0أ
 الحركة الرياضة ) مشرفا  (

د/ جليليه حسن محمد إببراهيم  أسبتاذ تبدريب الرياضبات المائيبة المتفبرغ بكليبة التربيبه الرياضبية للبنبات جامعبة 0أ
 اإلسكندرية  ) مناقشا  (

 الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية ) مشرفا  ( اد/ عبد الحليم يوسح عبد العليم أستاذ فسيولوجي0أ
 د/ أحمد محمود عبد الحكيم طلب أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية0أ

 ) مناقشا  (                          
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عببد العزيبز محمبد عبباس عببد هللا       /ثتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الماجستير  التربية الرياضبية للباحب
 /15/5الببرئيس   الوافببد مببن دولببة الكويببت المنقببول قيببده  بكليببة التربيببة الرياضببة جامعببة مدينببة السببادات بتبباريخ 

( فبي موضبوع البحبث بعنبوان )برنبامل تبدريبى  30/3/2017ببدورة قيبد )   12/9/2017المسجل بتاريخ 2018
 مقترح لتطوير سرعة أداء بعض المهارات في كرم القدم للناشئين بدولة الكويت ( 
 .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

الحيوية المتفرغ بقسم الناهل وطرق التدريس والتدريب وعلوم  اكانيكد/ سعيد عبد الرشيد خاطر أستاذ المي0أ
 الحركة الرياضة ) مشرفا  (

د/ عادل عبد الحميد الفاضى أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب األلعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية 0أ
 للبنين بأبو  قير جامعة اإلسكندرية ) مناقشا  (

الحوفى أستاذ تدريب كرة القدم المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  د/ محمود حسن محمود0أ
 ورياضات المضرب) مشرفا  (

د/ أحمد حسين حسام الدين أستاذ مساعد بقسم الناهل وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضة ) 0م0أ
 مناقشا  (
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محمببد عبببد الوهبباب علببى فببرج      /ثتشببكيل لجنببة الُمناقشببة والحكببم لرسببالة الماجسببتير  التربيببة الرياضببية للباحبب
 /15/5البلوشببى الوافببد مببن دولببة الكويببت المنقببول قيببده  بكليببة التربيببة الرياضببة جامعببة مدينببة السببادات بتبباريخ 

( فببي موضببوع البحببث بعنببوان )تببأثير اسببتخدام  30/3/2017بببدورة قيببد )   12/9/2017المسببجل بتبباريخ 2018
 .م عدو للناشئين في ألعاب القوى بدولة الكويت (  400على بعض المتغيرات البدنية لالعبي  ةالتكنولوجيا الحديث

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

الحيويببة المتفبرغ بقسببم النبباهل وطببرق التببدريس والتببدريب وعلببوم  اميكانيكببد/ سبعيد عبببد الرشببيد خبباطر أسببتاذ ال0أ
 الحركة الرياضة ) مشرفا  (

د/ محمد عنبر محمد بالل أستاذ ألعاب القوى بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى ووكيل البيئة بكلية التربية 0أ
 الرياضية) مشرفا  (

الرياضى بقسم الناهل وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة د/ أحمد أمين أحمد الشافعى  أستاذ التدريب 0أ
 الرياضة ) مناقشا  ( 

د/ حمد محمد على عثمان أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الميدان والمضمار بكلية التربيه الرياضية جامعة بنها 0أ
 )مناقشا  (
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المقيبد للباحبث / محمبد مببروك عببد الفتباح .  لرسالة الماجستير في التربية الرياضبية  المناقشة والحكمتشكيل لجنة 
بعنببوان " التحليبل الزمنببى لمسبابقة الوثببب الثالثببى  بقسبم نظريببات وتطبيقبات ألعبباب القبوى  2014ببدورة أكتببوبر  

المهببارى لتالميببذ المرحلببة الثانويببة "  كأسبباس فببى توزيببع الوحببدة التعليميببة الصببغرى وتببأثيره علببى مسببتوى األداء
 21/2/2017تاريخ التسجيل 

 .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

الحيويبة وعلبوم الحركبة بقسبم نظريبات  وتطبيقبات ألعباب القبوى )  اأسبتاذ الميكانيكبأ.د/ مصطفى مصطفى عطبوة 
 مشرفا  (

 أستاذ بقسم  نظريات  وتطبيقات ألعاب القوى ) مناقشا  ( راهيم مبروك السيسى أ.د/ أيمان اب
أسببتاذ مسبباعد بقسببم المنهبباهل وطببرق تببدريس التربيببة الرياضببية بكليببة التربيببه أ.م.د/ أبتسببام محمببد علببى بركببات 

 الرياضية بنات جامعة اإلسكندرية ) مناقشا ( 
 ناهل وطرق تديس التربية الرياضية  ) مشرفا( عراقى أستاذ مساعد بقسم المأ.م.د/ رحاب عادل 
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بقسم  2015دورة أكتوبر   تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير للباحث/ أحمد السيد عبيد السيد
حليلية لمباريات المصارعة الرومانية أولمبياد بعنوان " دراسة تنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 

 15/8/2017تاريخ التسجيل م " 2016ريودي جانيرو 

 .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

والرياضبات ـ االستاذ الدكتور / أحمد عبد الحميبد عمبارة أسبتاذ المصبارعة بقسبم نظريبات وتطبيقبات المنبازالت 1
 المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. )مشرفا ( 

ـببب األسبببتاذ البببدكتور / محمبببد نببببوي االشبببرم أسبببتاذ المصبببارعة المتفبببرغ بقسبببم نظريبببات وتطبيقبببات المنبببازالت 2
 والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. )مناقشا ( 

هيببثم أحمببد إبببراهيم محمببد زلببط أسببتاذ مسبباعد وقببائم بعمببل رئببيس قسببم نظريببات وتطبيقببات ـبب األسببتاذ الببدكتور / 3
 رياضات المنازالت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها. )مناقشا ( 
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ر عبد الفتاح محمد الخفيح المقيدة بدورة أكتوبر تسي /ةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير للباحث
تأثير استخدام التعلم  بعنوان " المعيدة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية   2016

 22/11/2017تاريخ التسجيل " المعكوس على مستوى أداء بعض مهارات البالية 

 اقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: .وتقترح لجنة اإلشراح أن تكون لجنة الُمن

د/ عصام الدين متبولى عببد هللا أسبتاذ بقسبم المنباهل وطبرق التبدريس والتبدريب وعلبوم الحركبة الرياضبية كليبة 0أ
 جامعة مدينة السادات ) مناقشا  (  ةالتربية الرياضي

والتعبيببر الحركببى كليببة التربيبببة د/ أمببانى يسببرى الجنببدى أسببتاذ التعبيببر الحركببى بقسبببم التمرينببات والجمببباز 0أ
 الرياضية بنات جامعة الزقازيق ) مناقشا  (

د/ وسام عادل السيد  أمين أستاذ مساعد بقسبم نظريبات وتطبيقبات الجمبباز والتمرينبات والعبروض الرياضبية 0م0أ
 ) مشرفا  (

وم الحركبة الرياضبية د/ رحاب عادل عراقى جبل أستاذ مساعد بقسم المناهل وطرق التدريس والتبدريب وعلب0م0أ
 جامعة مدينة السادات ) مشرفا  (  ةكلية التربية الرياضي
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إلغاء قيد الباحث / محمد حمدى محمد شقرة المقيد بدبلوم الدراسات العليا في التربية الرياضية دورة الخريح 

 لباحث وذلك بناءا  على طلب ا 2018
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بناء ا  على  الخطاب الوراد إلينا من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشأن إعادة تشكيل لجنة المناقشة  
القانونية  لنقل القيد  والحكم للطالب المقيدين بدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية وذلك الستيفاء  المدة 

  -وهم على النحو التالى :
 خالد راشد محمد عمران -1
 خالد فهد حمود سليمان العنزى  -2
 ريم عبد هللا حمود مقدان الصواع -3
 عادل عبد الرازاق مبارك مرزوق -4
 عبدالرحمن بدر عمر العمر -5
 ممدوح مزلوة نزال سالم -6
 موضى عبد هللا على عامر الحصينان -7
 وحناصر عيد غىالب المله -8

للطالب المذكورين عالية بنفس التشكيل السابق تشكيله بمجلس الكلية بتاريخ  لالنظر في إعادة التشكي
وذلك بعد استيفاء المدة المحددة لنقل القيد  وهى مرور عام على نقل القيد حيث أنه قد تم الموافقة  22/4/2019

   15/5/2018على نقل قيدهم بتاريخ 



 ع الموضوع لمجلس الجامعة .مع رف القرار:  الموافقة

6/21 
  -اعتماد التقارير  السنوية الخاصة بالباحثين بقسم ألعاب القوى وهم :

 محمود النادى عبد الصمد  -1
  إسالم رشاد أبو حصوة -2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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وذلك بناءا   2019دكتوراه ( دور الربيع  –اجستير م –النظر في   تأجيل موعد امتحان الدراسات العليا ) دبلوم 
على المذكرة الواردة  من الطالب الوافدين المقيدين بالدراسات العليا بمرحلة الماجستير  في التربية الرياضة  

حتى  22/6/2019( إسبوع  على أن يبدأ االمتحان في الفترة من  17وذلك باستثناء تجاوز  مدة  الدراسة عن ) 
( إسبوع بما في ذلك فترة  20لتصل مدة الدراسة )  20/6/2019حتى  8/6/2019بدال من  6/7/2019

 االمتحانات .

 عدم الموافقة ، ولمن يرغب التسجيل بالترم الصيفي .القرار:  

6/23 

 بناءا  على الخطال الوراد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشأن تحديد قيمة رسوم دعم البحوث

 وذلك  على النحو التالى  2019/2010دكتوراة ( للعام الجامعى  –ماجستير  –لطالب الدراسات العليا ) دبلوم 

دبلوم مهنى لغير  دبلوم القيمة / الدرجة 

خريل التربيه 

 الرياضية

 دكتوراة ماجستير

 187.52 187.25 187.25 187.25 الرسوم الدراسية

 200.00 100.00 100.00 100.00 مقابل خدمات

 1362.75 1312.75 2812.75 1062.75 دعم البحوث

  1750 1600 3100 1350 االجمالى
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 تسجيل أبحاث :

الطلببب المقببدم مببن د/ ليببزا محمببود الحببوفى لتسببجيل بحببث بعنببوان: مكونببات الجسببم وعالقتهببا ببببعض  -1

 0مساهمة فى تحسين مستوى االداء لالعبات الوثب المتغيرات الصحية ال

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 -الطلب الُمقدم من د/ شيماء الخفيح. للموافقة على تسجيل االبحاث الخاصة بسيادتها وهي كالتالي : - 2

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

1 
Effect of using the Swiss ball on the level of 

performance some basic skills in basketball 
 1/2016 /3 فردي

Assiut Journal of 

Sport Science and 

Arts 

2 
Educational software using multimedia and its 

impact on some basic skills In basketball for 

persons with special needs 

 5/6/2016 يفرد

Assiut Journal of 

Sport Science and 

Arts 

3 
The effect of using social network on the level 

of teaching performance for some basketball 

skills in practical education 

 م2017 /3/1 فردي

Assiut Journal of 

Sport Science and 

Arts 

4 
The effect of using specific exercises by tools on 

learning some of the basic skills for basketball 

beginners under 14 years old 

 10/6/2017 فردي

Journal of Applied 

Sports Science, 

Alex university 



5 
تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد علي تعلم بعض 

 ي كرة السلة للمعاقين فكرياالمهارات األساسية ف
 4/2019 فردي

المجلة العلمية 

المتخصصة للتربية 

 جامعة أسيوط -الرياضية 

6 
استخدام تقنيات بعض خرائط المفاهيم علي تعلم المهارات 

األساسية المقررة في كرة السلة لطالبات كلية التربية الرياضية 

 بالسادات

 17/4/2019 فردي

المؤتمر العلمي الدولي 

ألول كلية التربية ا

الرياضة جامعة مدينة 

السادات المجلة العلمية 

 –لعلوم وفنون الرياضة 

 جامعة حلوان

7 
Effect of using virtual classroom on some 

learning outcomes in basketball for students of 

the Faculty of Physical Education 

 7/2018 مشترك

Assiut Journal of 

Sport Science and 

Arts 

 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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األستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  نجالء فتحي مهدىالطلب المقدم من الدكتور/  - 3

جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة على  –كلية التربية الرياضية  -والتمرينات والعروض الرياضية
أبحاث ( للترقي لدرجة أستاذ وهي  7سجيل أبحاث اإلنتاج العلمي الخاصة بسيادتها ، وعددها ) ت

 كاألتي:.
 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه عنوان البحث م

1 
األمن النفسي وعالقته بنمط تقدير الذات 

ومستوى األداء في التمرينات تبعاً لمتغيرات 

 مة.الجنس والصف الدراسي ومكان اإلقا

Psychological security and its 

relation to the pattern of self-

esteem and the level of 

performance in the exercise 

depending on the variables of sex, 

grade and place of residence. 

 فردي
 المؤتمر العلمي لعلوم التربية والرياضة م2009ابريل  15-16

العربية الليبية الشعبية الجماهيرية 

 االشتراكية العظمى، في الفترة 

 م 2009ابريل  16-15من 

كلية التربية البدنية، جامعة السابع من 

 ابريل بالزاوية.

2 
The impact of collective exercise 

program (Free - Tools) at the Level 

of Behavioral Disorders and Some 

Elements of Physical Fitness among 

some Pupils of Mental Disabilities 

that are able to Learn. 

بأدوات (  –تأثير برنامج تمرينات جماعية )حرة 

على مستوى االضطرابات السلوكية وبعض 

عناصر اللياقة البدنية لدى بعض تلميذات 

 اإلعاقة العقلية القابالت للتعلم

 فردي

 

JULY.1,2015 Assiut Journal Of Sport Science 

and Arts( AJSSA) Egypt , Assiut 

University, Faculty Of Physical 

Education 

بعض التغيرات النفسية كنتاج لممارسة تمرينات  3

الهاثايوجا المدعمة بتدريبات التصور العقلي 

 لدى عينة من طالبات جامعة جازان 

some psychological changes a 

product of practice exercises Hatha 

Yoga subsidized mental visualization 

exercises among a sample of 

students from the University of 

 فردي

 

اليوبيل  17المؤتمر العلمي الدولي ال م2017 /1 /12

الذهبي لعلم النفس الرياضي في مصر 

نوفمبر 20-18والدول العربية ، من 

، كلية التربية الرياضية  م القاهرة2016

 للبنين جامعة حلوان



Jazan. 

4 
استخدام تمرينات األيروبك كمدخل لتنمية 

مهارات الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة 
 وإنقاص الوزن لدى عينة من الطالبات البدينات

Use Aerobic exercises as an input to 
develop emotional intelligence and 
witchcraft skills And weight loss in a 

sample of obese students. 

 فردي

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة،  م2017 /10 /19

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

 ISSN -8460 -2019 -105تحت رقم 

 1110  

 (4عدد )فبراير() جزء 

5 
االبتكار االنفعالي وعالقته بجودة الحياة في 

تمرينات الزومبا واالسترخاء لدى  ضوء ممارسة

 عينة من طالبات السنة التحضيرية جامعة جازان

Emotional Innovation and its 

Relationship to Quality of Life in the 

Light of Exercise of Zomba and 

Relaxation in a sample of 

preparatory year students Jazan 

University.. 

 فردي

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  م2017 /9 /18

 البدنية والرياضة

( المجلد األول يناير 29العدد رقم )

 م  2018

 

6 
 

تأثير برنامج الحركة )صحة وبركة( على    

بعض المتغيرات البدنية والنفسية وعالقته 

باالتجاهات نحو النشاط الرياضي لدي طالبات 

 جامعة جازان

The effect of the program 

movement health and blessing on 

some physical, psychological 

variables and the it is reflection on 

the trends of a sample of students of 

Jazan University. 

 فردي

 

 م30/12/2018

 

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

الجزء الثالث مارس  48الرياضية، العدد 

2019 

7 
أثير استخدام التمرينات بالكرة السويسرية على ت

مستوى الضغوط النفسية لدى عينة من عضوات 

 هيئة التدريس بجامعة جازان 

The impact of the use of Swiss ball 

exercises on the level of 

psychological Stress A sample of 

faculty members at Jazan University 

 فردى
ريل اب 18 – 17

 م2019

مجلد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي األول 

التربية البدنية والرياضة من الكفاية الى 

 م 2019ابريل  18-17الكفاءة من 

 كلية التربية الرياضية 

 جامعة مدينة السادات

 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

 سابعا  : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 
بشأن استعدادات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة عمال الخدمات المعاونة واالمن باالحتفال 

 بحلول شهر رمضان المعظم .

 يتم تشكيل لجنة لتجهيز شنط رمضان مكونه من كال من : .  : القرار
 أ.د / محمد عنبر بالل                وكيل الكلية 

 مدير مكتب وكيل الكلية                 م / دعاء شوقي        
 معاون الكلية      أ / صفوت محمدي سليم      

7/2 

وبخصوص موافاة  23/4/2019بتاريخ  204بشأن الخطاب الوارد من أمين عام الجامعة الصادر برقم 
سميات هذه االدارة واستحداث ثالث وحدات منها للرد على االدارة المركزية للجنة المالية و تعديل م

 الوحدات لعدة اسباب.



 272بجلسة رقم  28/10/2001الالئحة قديمة جدا حيث تم صدورها بتاريخ -1
 متطلبات سوق العمل .-2
 متطلبات التطوير داخل الكلية وفقا  لمعايير الجودة.– 3
 تنفيذ الالئحة الجديدة وما يتضمنه من اتجاهات تخصصية حديثة .-4
 حدات .تداخل اختصاصات بعض الو-5

في ضوء ما سبق تم اقتراح مجموعة من االهداح تتطلب تغيير الهيكل العام والتنظيم من مركز الخدمة 
 العامة .

 . تم الرد ومراسله مكتب السيد / أمين عام الجامعة بأسباب التعديل واالستحداثالقرار:  

 ثامنا  : ما يستجد من أعمال 
ن عبد المعبود محمد السيد المدرس المساعد بقسم المناهل وطرق التدريس بخصوص الطلب المقدم من م.م/ نسري 8/1

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بشأن تعيين سيادتها مدرس بذات القسم .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

بالجامعة قد وافقت بجلستها بتاريخ  الخطاب الوارد من االدارة العامة للمكتبات يفيد ان لجنة قبول  الهدايا 8/2
م علي قبول الهدية المهداه من فضيلة الشيخ / علي الجفري وهي عبارة عن حقيبة بها سبعة كتب  22/4/2019

 " مرفق قائمة " واتخاذ الالزم نحو اضافتها بمخازن الكلية وايداعها بمكتبة الكلية .

 المهداه . الموافقة علي ان تشكل لجنة لفحص الكتبالقرار:  

8/3 

 

الخطاب الوارد من االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث " ادارة البحوث العلمية " بخصوص ترشيح عدد من 
 اعضاء هيئة التدريس لتكوين مجموعات بحثية في المجاالت اآلتية :

 االقتصاد الرياضي . – 1
 صحة القوام  – 2

 م  20/3/2019والممتدة حتي  6/3/2019منعقدة بتاريخ وذلك طبقا  لموافقة لجنة البحث العلمي ال

 علي تكليح كال  من :  القرار:  الموافقة
 السيد أ.د/ محمد عبد العظيم شميس رئيسا  للمجموعة البحثية " االقتصاد الرياضي .

 السيد أ.د/ عبد الحليم يوسح عبد العليم رئيسا  للمجموعة البحثية " صحة القوام .
 يادتهما بتشكيل الفريق البحثي لكال  منهما .علي ان يقوم س

 

 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

 

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 17/09/2017(  2/0اإلصدار ) 

 

  أميــــن المـجلس       
 عميــــد الكليــــــة                 

  ) أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري (
 لمعاطى () أ.د/ محمد طلعت أبو ا 


