
 

 

 
 :الحضـــــــور

( برئاسة األستاذ الدكتور/ 197لساعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام ا 22/11/2017الموافق  االربعاءإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كلا  محمد طلعت أبو المعاطى

  واعتذر عن الحضور :

 
 
 
 
 

 وتغيب عن الحضور
 
 

األستاذ  افتتح السيد 
رض ومناقشة الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لع

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2017/2018 العام الجامعي 197 رقم الجلسة
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر  بدء االجتماع 22/11/2017 التاريخ 

 قاعة مجلس الكلية  مكان االجتماع

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلب              أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى  1
 الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وكيل  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 2
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3
 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج و رئيس قسم  خالد عبد الحميد شافعأ.د/  4

 ت المائيةالرياضاوتطبيقات المنازالت ونظريات رئيس قسم  احمد سعيد خضر أ. د/  5
 المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ونظريات  بقسمرئيس قسم  أ.د / طارق محمد النصيرى  6
 القوى  ألعابتطبيقات و رئيس قسم نظريات  أ.د / محمد عنبر بلل 7
 تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو رئيس قسم نظريات  أ.د / أمل صلح سرور  8
  علوم الصحة الرياضيةرئيس قسم  عبد الحليم يوسف عبد العليم أ.د /  9

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج و قسم أستاذ ب أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 10
 القوى  ألعابتطبيقات و أستاذ بقسم نظريات  ايمان ابراهيم  السيسيأ.د/  11
 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت وتاذ  بقسم  نظريات أس مني مصطفي محمد عليأ.د/  12

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية    محمد عبد العظيم شميسأ.د/  13

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر طارق محمد عبد الرؤوفأ.د/ 14

 رياضات المائيةالوتطبيقات المنازالت ونظريات أستاذ بقسم  أ.د / احمد ابراهيم عزب 15

 المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ونظريات أستاذ متفرغ بقسم  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 16

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس أستاذ متفرغ بقسم المناهج و أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17

 القوى ألعابتطبيقات وات نظريأستاذ متفرغ بقسم  أ.د / بكر محمد سالم 18

  المضرب ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ونظريات  أستاذ بقسم أ.د / جوزيف ناجى بقطر  19

 أقدم أستاذ مساعد   محمد عباس صفوتأ.م.د/  20

 أقدم مدرس     هبة هللا عباس الدين الدياسطيد/  21

 الوظيفة االسم م

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

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ حمدي عبده عاصم  1



 

 

 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2017 نوفمبرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2
 طالع وتمت المصادقة .تم اال القرار:

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1
 أحيط المجلس علما   القرار :

 . الكلية اعتماد لزيارة تقرير المراجعة الخارجيةالتي قدمها مدير وحدة ضمان الجودة  لمناقشة الخطوات التصحيحية  2/2

 أحيط المجلس علما  وقد تنبه علي السادة الوكالء باتخاذ كافة االجراءات التصحيحية كال  فيما يخصه .  القرار:
 . ة مركز الخدمة العامة% من ميزاني3الطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بدعم الوحدة ب  2/3

 الموافقة . القرار:
مسئول التدريب الميداني " التربية العملية " بخصوص صرف المكافأة  مجدي محمود فهيمالمذكرة المقدمة من السيد أ.د/  2/4

" المشرف الخاصة بنظار مدارس التدريب لمعلمي التربية الرياضية ) كبير معلمين / معلم خبير / معلم أول مشرف ...الخ 

علي المادة " ( نظًرا لما يقومون به مجهود مضني وكبير مع طالب الكلية اثناء تواجدهم خالل فترة التدريب الميداني وكذلك 

 نظراً إللغاء المسمي الوظيفي لنظار " ناظر المدرسة " من الكادر الوظيفي  .

 الموافقة والعرض علي مجلس الجامعة . القرار :
 في تعديل بعض البنود الخاصة باللئحة بناءاا علي محضر قسم اصول التربية الرياضية . بخصوص النظر 2/5

  .الموافقة  القرار :
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

3/1 

االستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  طارق محمد النصيري الطلب المقدم من السيد أ.د/ 
منح سيادته اجازة خاصة بدون مرتب للعارة بجامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية وذلك للعام األول  بخصوص

 اعتباراا من تاريخ قيامه بها .
 الموافقة . القرار : 

3/2 

لمنازالت من قبل اللجنة العلمية لقسم نظريات وتطبيقات ا محمد احمد مصطفي العسالبخصوص فحص اوراق الطالب / 
والرياضات المائية والذي يرغب استكمال دراسة الدكتوراه بتخصص الغطس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات 
المائية حيث رأت اللجنة ان حصول الطالب علي ماجستير الغطس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية يسمح 

غطس ولكن بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ، وذلك من ناحية المقررات له استكمال الدكتوراه بتخصص ال
 العلمية والمضمون العلمي التي درسها الطالب والتي سوف يدرسها طبقاا للئحة الجديدة بالكلية . 

 الموافقة .القرار : 

3/3 
اشرف سالم العبد) اختياري اول مصارعة ( افقة للسيد م/ بشأن المو  احمد سعيد خضربخصوص الطلب المقدم من السيد أ.د/ 

المعيد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الستكمال دراستة العليا ) مرحلة الماجيستير ( بنفس القسم تخصص 
ير حيث انه حاصل علي ( الخاصة بشروط التسجيل لمرحلة الماجيست 17كمال اجسام واستثنائه من شرط المادة )  –منازالت 



 

 

 بطولة الجمهورية في كمال االجسام ومكلف بالعمل معيداا بالكلية .
 الموافقة علي االستثناء نظراً الحتياجات الكلية وحسن سير العملية التعليمية .القرار :  

3/4 

) اختياري اول  الجيد زهرانمحمد نصر عبد بشأن الموافقة للسيد م/  أ.د/ احمد سعيد خضربخصوص الطلب المقدم من السيد 
ملكمة ( المعيد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الستكمال دراستة العليا ) مرحلة الماجيستير ( بنفس القسم 

( الخاصة بشروط التسجيل لمرحلة الماجيستير حيث انه  17الكيك بوكس واستثنائه من شرط المادة )  –تخصص منازالت 
 لي بطولة الجامعات في الكيك بوكس ومكلف بالعمل معيداا بالكلية .حاصل ع

 الموافقة علي االستثناء نظراً الحتياجات الكلية وحسن سير العملية التعليمية .القرار :  

3/5 

اتيه ( محمد عتريس محمد) اختياري اول كار بخصوص الطلب المقدم من السيدة أ.د/ أمل صلح سرور بشأن الموافقة للسيد م/ 
المعيد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية الستكمال دراستة العليا ) مرحلة الماجيستير ( بنفس 

( الخاصة بشروط التسجيل لمرحلة الماجيستير .حيث انه اثبت كفاءة في  17القسم تخصص جمباز واستثنائه من شرط المادة ) 
 العمل معيداا بالكلية .تدريس مادة الجمباز ومكلف ب

 الموافقة علي االستثناء نظراً الحتياجات الكلية وحسن سير العملية التعليمية .القرار :  

3/6 

بخصوص رغبة بعض الباحثين لالنضمام للمعاونة في تدريس التطبيقات  محمد عنبر باللالخطاب الوارد من السيد أ.د/ 

حيث ان القسم ليس لديه مانع للعمل تحت اشراف اساتذة المقررات وي ) متطوعين ( العملية بقسم نظريات وتطبيقات العاب الق

  والباحثين هم

 2017الترتيب األول دفعة            دينا مجدي محمد حجاج -
 2017الترتيب الخامس دفعة                  ايمان حافظ هالل -
 2016الترتيب السابع دفعة          آية عصمت ذكي الجريسي -
 2017الترتيب الثاني دفعة                   م صابر العبدبسا -

 الموافقة . :القرار

3/7 
حاصل علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية "  انور كامل السيد زايدبخصوص الطلب المقدم بشأن رغبة الباحث / 

 . ظريات وتطبيقات العاب القوي ) متطوع (تدريب رياضي " لالنضمام للمعاونة في تدريس التطبيقات العملية بقسم ن

 . الموافقة :القرار

3/8 

 احمد عبد الوهاب خفاجيالخطاب الوارد من قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بخصوص الموافقة علي تقدم السيد د/ 

 KH ' جل باسم للحصول علي جائزة براءة االختراع عن برنامج الكتروني لحساب نقاط العبي مسابقة العشاري والمس
decathlon scoring tables "  ومعتمد من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ( 

ITIDA )  م . 21/8/2017، مصر بتاريخ 

 .الموافقة   :القرار

3/9 

عصام الدين بترشيح السيد األستاذ الدكتور/  الخطاب الوارد من مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

األستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية للتدريس بمرحلة الدراسات العليا متولي علي عبد هللا 

 م وذلك لمدة يوم واحد أسبوعيا.2018-2017للعام الجامعي  –

 الموافقة . :القرار 
سعيد عبد الرشيد مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بترشيح السيد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من  3/10

 –للتدريس بمرحلة الدراسات العليا  االستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةخاطر 



 

 

 أسبوعيا.م وذلك لمدة يوم واحد 2018-2017للعام الجامعي 

 الموافقة . :القرار 
 عمنلشنعبة الكنرة الطنائرة بقسنم نظرينات وتطبيقنات الرياضنات الجماعينة ورياضنات العناب المضنرب علني  مقدم مننالطلب ال 3/11

ات للعننام الجننامعي بننن االولنني والثانيننةللفرقننة للمسنناعدة فنني االعمننال األكاديميننة بشننعبة الكننرة الطننائرة  زمننن حسنننية/ الباحثنن

 م يومي االحد واألربعاء من كل أسبوع وذلك كمتطوعة بناء علي رغبة الباحثة.2017/2018

 الموافقة . القرار :
الباحثة/ الباحثة/   عملعملللموافقة علي للموافقة علي المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم بشأن الطلب المقدم من شعبة السباحة بنات بشأن الطلب المقدم من شعبة السباحة بنات  3/12

م يوم م يوم 20182018م / م / 10171017يمية بشعبة السباحة بنات للفرقة األولي للعام الجامعي يمية بشعبة السباحة بنات للفرقة األولي للعام الجامعي للمساعدة في األعمال االكادللمساعدة في األعمال االكاد  جيهان صادق بكرجيهان صادق بكر

  السبت من كل اسبوع وذلك بدون مقابل مادي بناء علي رغبة الباحثة.السبت من كل اسبوع وذلك بدون مقابل مادي بناء علي رغبة الباحثة.

 الموافقة . القرار :
الباحث/ محمد الباحث/ محمد   للعمعمللموافقة علي للموافقة علي المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم بشأن الطلب المقدم من شعبة الجودو بشأن الطلب المقدم من شعبة الجودو  3/13

للمساعدة في األعمال االكاديمية بشعبة الجودو بالفرقة الثالثة اختياري أول وثاني للعام الجامعي للمساعدة في األعمال االكاديمية بشعبة الجودو بالفرقة الثالثة اختياري أول وثاني للعام الجامعي   عبد الفتاح فتح هللا قوطةعبد الفتاح فتح هللا قوطة

م يومي االحد والثالثاء من كل اسبوع وذلك بدون مقابل مادي بناء علي رغبة الباحث حيث أن ترتيبه األول م يومي االحد والثالثاء من كل اسبوع وذلك بدون مقابل مادي بناء علي رغبة الباحث حيث أن ترتيبه األول 20182018م / م / 10171017

  م تراكمي بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف.م تراكمي بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف.20172017م/م/20162016دفعة دفعة 

 الموافقة . القرار :
المنازالت المنازالت نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   األستاذ المساعداألستاذ المساعد  االستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىاالستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/14

  جلس إدارة المركز. جلس إدارة المركز. بخصوص الموافقة علي خوض انتخابات مركز شباب كمشيش لمنصب رئيس مبخصوص الموافقة علي خوض انتخابات مركز شباب كمشيش لمنصب رئيس م  والرياضات المائيةوالرياضات المائية

 الموافقة . القرار :
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  بشأن الموافقة على المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  بشأن الموافقة على أحمد حمدى شرشر أحمد حمدى شرشر الطلب المقدم من السيد الدكتور / الطلب المقدم من السيد الدكتور /  3/15

الجامعة الجامعة حضور دورة تأهيل المراجعين الخارجين لمؤسسات التعليم العالى وذلك بمقر مركز ضمان الجودة والتأهيل لألعتماد بحضور دورة تأهيل المراجعين الخارجين لمؤسسات التعليم العالى وذلك بمقر مركز ضمان الجودة والتأهيل لألعتماد ب

 . أسابيع (أسابيع (  33أيام أسبوعيا على مدار أيام أسبوعيا على مدار   33) ) 

 الموافقة علي نفقة سيادته . القرار :
المدرس بالقسم  بشأن الموافقة على حضور دورة تأهيل المراجعين  محمد عبد المجيد ابو دنياالطلب المقدم من السيد الدكتور /  3/16

 3أيام أسبوعيا على مدار  3ن الجودة والتأهيل لألعتماد بالجامعة ) الخارجين لمؤسسات التعليم العالى وذلك بمقر مركز ضما

 أسابيع ( .

 الموافقة علي نفقة سيادته . القرار :
االستاذ المتفرغ بقسم نظريات االستاذ المتفرغ بقسم نظريات   بكر محمد سالمبكر محمد سالمالخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة بنها بخصوص ندب السيد أ.د / الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة بنها بخصوص ندب السيد أ.د /  3/17

  تدريس لمرحلة البكالوريوس ) يوما واحدا اسبوعيا (تدريس لمرحلة البكالوريوس ) يوما واحدا اسبوعيا (وتطبيقات العاب القوي  للوتطبيقات العاب القوي  لل

 الموافقة . القرار :
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية) شعبة  غدير عزتبشأن الطلب  المقدم من م.د/  3/18

" ى مستوى أداء بعض مهارات الباليهالمدونة التعليمية وتأثيرها علالتعبير الحركي( بشان تسجيل موضوع بحث بعنوان" 

 للترقي أستاذ مساعد.

 الموافقة . القرار :
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية )  رشا يحيى الحريريبشأن الطلب  المقدم من م.د/  3/19

لتعلم التشاركي على بعض نواتج التعلم في " تأثير استخدام اشعبة التعبير الحركي( بشان تسجيل موضوع بحث بعنوان 

 " للترقي أستاذ مساعد.الرقص الحديث



 

 

 الموافقة . القرار :
" المناخ التنظيمي وعالقته المدرس بقسم اصول التربية الرياضية بعنوانتسجيل موضوع بحث للدكتورة /رقية محمد مهدي  3/20

 منوفية "بممارسة األنشطة الترويحية بدور المسنين بمحافظة ال

 الموافقة . القرار :
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوي للنقل لقسم أصول  أحمد عبدا لوهاب خفاجيبخصوص الطلب المقدم من د/  3/21

التربية الرياضية والذي يتضمن تقرير طبي مرفق ، وحيث أن أبحاثة ورسالة الماجستير والدكتوراه تخصص قياس وتقويم علماا 
 قبول الطلب من قبل قسم اصول التربية الرياضية.بعدم 

 عدم الموافقة بناءا  علي عدم موافقة قسم اصول التربية الرياضية وعدم عرض طلبه علي قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  القرار :
 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 
بالفرقنة الثانينة والنذي يوصني بالراحنة لمندة اسنبوعين  الرازق العجنوزهاجر عبد الناصر عبد التقرير الطبي المقدم من الطالبة / 

 م كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالبة . 18/10/2017من 

 تراعي الحالة الصحية للطالبة ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 

4/2 

فرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة اسبوعين من بال هشام امام عبد الوهابالتقرير الطبي المقدم من الطالب / 
حيث تم اجراء عملية تقويم للحاجز األنفي واستئصال غضاريف األنف كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة  15/10/2017

 الطالب .

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة اسبوعين من  محمد رمضان عبد السالمدم من الطالب / التقرير الطبي المق 4/3

حيث ان الطالب يعاني من تمزق بالرباط الخارجي للركبة اليسري كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة  30/9/2017
 الطالب 

 ة التدريس .تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئالقرار : 
حينث  20/9/2017بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة شنهر منن  عبد هللا محمد مرسيالتقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/4

 ان الطالب يعاني من نوبات اكتئاب وشرود ذهني كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالب .

 ر السادة أعضاء هيئة التدريس .تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطالقرار : 
حينث  17/10/2017بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمندة اسنبوع منن  آية طارق محمودالتقرير الطبي المقدم من الطالبة /  4/5

 تم استئصال ظفر غائر كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالبة .

 لسادة أعضاء هيئة التدريس .تراعي الحالة الصحية للطالبة ويخطر االقرار : 
بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة عشرة ايام من  احمد محمد جابر عليالتقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/6

 حيث ان تم اجراء عملية استئصال كيس دهني باليد اليمني كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالب . 4/11/2017

 الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس . تراعيالقرار : 
بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة ثالثة ايام من  محمد فتحي صالح شعالنالتقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/7

 حيث ان الطالب يعاني من جروح بالقدم كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالب . 6/11/2017

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
 31/10/2017بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة اسبوعين من  ندا حمدي عبد الحيالتقرير الطبي المقدم من الطالبة /  4/8

 اعاة حالة الطالبة .حيث ان الطالبة تعاني من جروح بالقدم اليمني كما هو موضح بالتقرير ومر

 تراعي الحالة الصحية للطالبة ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة شهر من  محمد رمضان عبد السالم السرحهالتقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/9



 

 

 ي وقطع غضروف كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالب حيث ان الطالب يعاني من قطع بالرباط الصليب 1/11/2017

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
حيث  4/11/2017بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة اسبوع من  رحمة عادل زهرانالتقرير الطبي المقدم من الطالبة /  4/10

 عاني من جرح ملتهب بكاحل القدم اليسري كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالبة .ان الطالبة ت

 تراعي الحالة الصحية للطالبة ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
 24/7/2017هر من بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة اربعة اش محمد محمود تغيانالتقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/11

 حيث تم اجراء عملية تثبيت لقرنية العين مع عدم التعرض ألشعة الشمس كما هو موضح بالتقرير ومراعاة حالة الطالب .

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
طالب التخصص في مواد االختياري األول والثاني للفرقة  بخصوص تحديد اعداد محمد عبد المنعمالموضوع المقدم من أ.د/  4/12

( وقرار لجنة شئون التعليم والطالب االلتزام بالحد األدني  5الثالثة علي ان يكون العمل بقرار الالئحة القديمة بحد أدني ) 
به طالب ضمن ( طالب ويستثني من هذا أي تخصص يوجد  5للتخصص ) االختياري ( وان يكون الحد االدني للعدد ) 

 الالعبين الدوليين او المحققين لبطوالت الجمهورية .
 وبالنسبة للحد األقصي للتخصص :

 2االلعاب الجماعية ضعف عدد الفريق ) الطالب ( بالملعب +  – 1

 ( طالب . 22بالنسبة لأللعاب الفردية الحد األقصي للتخصص )  – 2

 القرار : عدم الموافقة .

رئيس لجنة شئون التعليم والطالب بخصوص اضافة تصويب لمادة اللغة العربية بالالئحة  محمد الباقيريمن أ.د/ الطلب المقدم  4/13
الجديدة علي ان تكون فصل دراسي أول بدالً من حقوق االنسان وبنفس عدد الساعات نظراً الن مادة حقوق االنسان مادة متطلب 

 جامعة واالختبار بها موحد بالجامعة .

 الموافقة .  : القرار

 بخصوص الموافقة علي بيانات الحالة المقدمة من الطالب اآلتي أسماؤهم بعد وهم : 4/14
 الطالب / عبد هللا راشد علي العازمي       بالفرقة الثانية

 الطالبة/ عال كرم امين سالم              بالفرقة الثانية
 لثانيةالطالبة / مريت صبري عبد السيد شحاته   بالفرقة ا

 الطالب / محمد عبد الرحيم جاسم الفوردي  بالفرقة الثالثة

 الموافقة علي ما جاء بتقارير المقاصة العلمية .  : القرار

 2/11/2017بالفرقة االولي والذي يوصي براحة لمدة اسبوعين من  عال محمد حسن سالمالتقرير الطبي المقدم من الطالبة /  4/15

 ة الصحية للطالبة ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .تراعي الحالالقرار : 
 20/10/2017بالفرقة االولي والذي يوصي براحة لمدة اسبوعين من  شروق ايمن السيدالتقرير الطبي المقدم من الطالبة /  4/16

 تراعي الحالة الصحية للطالبة ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
 25/10/2017بالفرقة االولي والذي يوصي براحة لمدة اسبوعين من  مروان مهاب منيري المقدم من الطالب / التقرير الطب 4/17

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
4/18 

براحة لمدة عشرة ايام من بالفرقة الرابعة والذي يوصي  باسم جمال عبد هللا عليالتقرير الطبي المقدم من الطالب / 
1/11/2017  

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 
 والذي يوصي فيه بالراحة من التدريبات وحضور كمستمع .  عمر عادل جمالالتقرير الطبي المقدم من الطالب/  4/19

 ادة أعضاء هيئة التدريس .تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السالقرار : 
 . والذي يوصي فيه بالراحة والعالج لمدة شهر ونصفمحمد وجيه ابو اليزيد زيدان التقرير الطبي المقدم من الطالب/  4/20

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 



 

 

ن شاذلي عمر بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة من التدريبات لمدة ثالثة التقرير الطبي المقدم من الطالب / عبد الرحم 4/21
 م . 1/10/2017اسابيع حيث انه كان يعاني من حمي حاده وارتفاع في درجة الحرارة ابتداء من 

 تراعي الحالة الصحية للطالب ويخطر السادة أعضاء هيئة التدريس .القرار : 

4/22 
م علي ان  2017/2018حانات العملية والنظرية والتخلفات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي بخصوص تحديد مواعيد االمت

 25/12/2017وحتي  23/12/2017والتخلفات من  21/12/2017حتي  16/12/2017يكون االمتحانات العملية السبت 
 م   18/1/2017حتي  30/12/2017واالمتحانات النظرية بداية من 

 قة .المواف : القرار

الطلب المقدم من أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص تحديد الممتحن الخارجي في  4/22
 االمتحانات العملية والشفهية وتحديد عدد الجلسات .

 تاذ المنتدب للتدريس  .( جلسة لألس 50( جلسة و )  25الموافقة علي تحديد اسم الممتحن الخارجي ويعطي له )  : القرار

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

فتح باب التقديم  لدراسات العليا والعالقات الثقافيةل  نائب رئيس الجامعةالخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد االستاذ الدكتور / 

ئة التدريس بالجامعات والمعاهد  العليا لبرنامج من برامج منح فولبريت يهدف البرنامج الى تنمية القدرات المهنية أعضاء هي

ببعض  2018سبتمبر  16 -يوليو   /8)منحة لمدة عشرة أسابيع فى الفترة من المصرية المانحة لدرجة البكاريوس/ الليسانس 

 الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية  . 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/2 

بخصوص  لدراسات العليا والعالقات الثقافيةل   نائب رئيس الجامعةسيد االستاذ الدكتور /  الخطاب الوارد إلينا  من مكتب ال

بقاعة الصندوق   2017نوفمبر  22/23تنظيم معرض القاهرة الدولى لألبتكار  واألختراع فى دورته الرابعة وذلك فى يومى 

ليم والبحث العلمى  والشراكة مع وزارة الصناعة األجتماعى للتنمية  بأرض المعارض بمدينة نصر تحت  رعاية وزير التع

 والتجارة الخارجية.

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/3 

الخطاب الوارد إلينا  من االدارة العامة للعالقات  الثقافية بخصوص سفير قبرص لدى الهند ورئيس جامعة نيقوسيا  أن   

 برصية واستعرض إمكانيات التعليم لديهم فى األوساط الهندية .مشاركتهم فى المؤتمر من أجل الترويج للجامعة الق

اعرب المسئوالن القبرصيان عن تطلعهما لفتح أفاق للتعاون األكاديمى مع الجانب المصرى يطلب الجانب القبرصى  -
 النظر فى امكانية بحث سبل التعاون مع مصر فى الدول األفريقية .

  .أحيط المجلس علما    : القرار
تطوير التعاون العلمى  بين الجامعات المصرية  بخصوص لدراسات العليا والعالقات الثقافيةاالخطاب الوارد من إدارة  5/4

 . والجامعات الباكستانية

  .أحيط المجلس علما    : القرار
البحوث بخصوص للدراسات العليا ونائب رئيس الجامعة مكتب السيد االستاذ الدكتور /  من  الينا  الخطاب الوارد 5/5

مركزالبحوث واألستشارات ومعهد تدريب الموانىء التابعان لألكاديمية سيعقدان هذا العام  مؤتمرهما الدولى السابع للنقل 
MARLOG7   بعنوان البحرى واللوجستيات    2018لعام 

     Innovation    in ports     "The Gateway  to the future " 
 أو لتقديم ورقة بحثية الدخول على الموقع األلكترونى للمؤتمر لحضور فاعليات المؤتمر 

htt://  marIog.aast.edu   

  .أحيط المجلس علما    : القرار
والبحوث بشأن  تلقيت كتاب لدراسات العليا الخطاب الوارد  الينا من مكتب السيد  االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة ل 5/6

ام المنظمة العربية للتنمية االدارية و اعتزام المنظمة عقد مؤتمر تحت عنوان " الشراكة بين الحكومة االستاذ الدكتور مدير ع



 

 

 بالقاهرة 2017ديسمبر  11،12انماط جديدة للتنمية االقتصادية" يومي  –والقطاع الخاص 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/7 

والبحوث بشأن اجتماع مجلس لدراسات العليا لدكتور / نائب رئيس الجامعة لالخطاب الوارد  الينا من مكتب السيد االستاذ  ا

تم مناقشة تحديث قاعدة بيانات السادة محكمى  2017سبتمبر  28بتاريخ     stDfإدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 

 المشروعات البحثية لمزيد الدخول على الرابط    

 http://www.stdf.org.eg/index.php/reviewers-account-log-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/8 

الخطاب الوارد الينا االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقات والمؤتمرات بشان البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال 

الثقافة بجمهورية التعليم العالي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم و

 م2017/2020الصومال الفيدرالية لألعوام 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/9 

الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية بشان توقيع بروتوكول اللجنة المشتركة المصرية 

برئاسة السيدة  2017يوليو 28-26عقدت ببوخارست في الفترة من الرومانية للتعاون االقتصادي والعلمي والفني والتي 

 االستثمار والتعاون الدولي.الدكتورة وزيرة 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/10 

والبحوث بشأن  اجراءات العمل   لدراسات العلياالخطاب الوارد الينا من مكتب السيد  االستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة ل

ارة المركزية للبعثات وحرصا علي مصلحة السادة معاوني اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتطبيقا لنص قانون البعثات باالد

 بضرورة تسليم ملفاتهم مستوفاه الدارة البعثات قبل سفرهم العتماد اجازتهم 14،7في مادتي رقم 59لسنه  112

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/11 

عميد الكلية بخصوص عقد ندوه عن المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم  محمد طلعتن السيد األستاذ الدكتور/ الطلب المقدم م

 الرياضة والذي ينظمه قسم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية األساسية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة

 .2017أكتوبر  31-28عربية بين الممارسة والمنافسة" في الفترة من الكويت بعنوان "واقع الرياضة ال

 الموافقة .  : القرار

5/12 

بشأن توضيح ما تم فى   عاطف سيد أحمد عبد الفتاحتم عقد ندوة  بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي من السيد  أ.د / 

لتربية البدنية والرياضة بكلية التربية األساسية بالكويت " في المؤتمر العلمى الدولى الثانى لعلم الرياضة والذى نظمه قسم ا

 .  2017أكتوبر  31-28الفترة من 

  .أحيط المجلس علما    : القرار

5/13 

بشأن توضيح ما تم فى    أحمد عبد الوهاب خفاجىتم عقد ندوة  بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي من ا لسيد  م.د / 

الثانى لعلم الرياضة والذى نظمه قسم التربية البدنية والرياضة بكلية التربية األساسية بالكويت " في  المؤتمر العلمى الدولى

    .2017أكتوبر  31-28الفترة من 

  .أحيط المجلس علما    : القرار
هيئة التدريس ندوة   حضور السادة اعضاء  بشأن رئيس الجامعةالخطاب الوارد  الينا من مكتب السيد االستاذ  الدكتور /  5/14

 " New Opportunities"  Erasmusتحت عنوان    Erasmusمعلوماتية عن الفرص الحديثة للتقدم لبرنامج  

 الموافقة .  : القرار

تطوير  التعليم العالى  الممولة من األتحاد   بشأن رئيس الجامعةالخطاب الوارد  الينا من مكتب السيد  االستاذ الدكتور /  5/15

من خالل انشاء شراكات بين الجامعات المصرية واألوربية فى مشروعات طويلة   Erasmusاألوربى من خالل برنامج  



 

 

يورو وللمزيد زيارة الموقع األلكترونى 1.000.000سنوات (وتصل ميزانية المشروع الواحد الى  3-2طويلة األجل )

eaypt.eu-amusplusWWW.er 

  .أحيط المجلس علما    : القرار
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قيام بعض الجهات والباحثين بنشر بعض   بشأن رئيس الجامعةالخطاب الوارد  الينا من مكتب السيد االستاذ  الدكتور / 

رسائل المطلوب التاكيد األبحاث والبيانات التى تتعارض مع ثوابت الموقف المصرى فى هذا الشأن المائى بضرورة األلتزام بال

عليها والصادرة عن لجنة متابعة المشاركات الخارجية لمصر فى المحافل المائية الدولية الصادر قرار بتشكليها من السيد 

 خالل تلك المحافل 2017لسنة  30المهندس رئيس مجلس الوزراء  رقم 

 الموافقة .  : القرار
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بخصوص عقد ندوة عن المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم  عصام الدين متوليلدكتور/ اإلقتراح المقدم من السيد األستاذ ا

الرياضة والذي نظمة قسم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت" 

 أكتوبر 31-28ي الفترة من واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة" المقام ف

 الموافقة . : القرار
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بشأن توضيح ما تم فى المؤتمر العلمى الدولى الثانى لعلوم  هبة عصام الدين الدياسطىتم عقد ندوة  بالقسم من السيدة  أ.د / 

   .2017أكتوبر  31-28رة من الرياضة والذى نظمه قسم التربية البدنية والرياضة بكلية التربية األساسية بالكويت " في الفت

  : القرار

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 
المسجلة بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان )  نسرين عبدالسالم بحبح منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة  /

 السادات  ( . دور اإلعالم الرياضي في تشكيل الثقافة الرياضية لطالب جامعة مدينة

 الموافقة . : القرار
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 2016المقيد بدورة اكتوبر  عاصم على عبد القادرتسجيل موضوع رسالةالدكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث/ 

كن والمسجل بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان " تأثير تدريبات فن الحلقة طبقأً ألما

 " للمالكمين اللعب المختلفة على تطوير مستوى األداء الخططى

 ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة:

 أ.د متفرغ/ محمد محمد زكي              أستاذ التدريب الرياضي بالقسم

 ازالت والرياضات المائيةأستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المن        أ.د/ أحمد سعيد خضر           

 الموافقة . : القرار
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 2016تيسير عبد الفتاح محمد الخفيف   المقيدة بدورة اكتوبرتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة /  

علم المعكوس على مستوى تأثير إستخدام التوالمسجل بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان " 

 " أداء بعض مهارات البالية

 تحت إشراف :

 أ.م.د/ وسام عادل أمين                  إستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 

 عملية أ.م.د/ رحاب عادل عراقى جبل            إستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدربي والتربية ال

 بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمدرس                          د/ ياسر على قطب  

 الموافقة . : القرار

http://www.eramusplus-eaypt.eu/
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ر ر المقيد بـــدورة اكــــــــتوبالمقيد بـــدورة اكــــــــتوب  محمود عبد هللا احمد شاهينمحمود عبد هللا احمد شاهين/ /   تسجيل موضـــوع رسالة الماجستير فى التربية الريــــاضية للباحثتسجيل موضـــوع رسالة الماجستير فى التربية الريــــاضية للباحث

استخدام األلعاب التمهيدية علي استخدام األلعاب التمهيدية علي تأثير تأثير المنازالت والرياضات المائية بعنوان " المنازالت والرياضات المائية بعنوان " نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم والمسجل والمسجل   20162016

  ""تحسين أداء بعض المهارات الهجومية والدفاعية للمبتدئين في رياضة المالكمةتحسين أداء بعض المهارات الهجومية والدفاعية للمبتدئين في رياضة المالكمة

    --على أن تكون لجنة األشراف من :على أن تكون لجنة األشراف من :

 المنازالت والرياضات المائية دريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات د/ أحمد سعيد أمين خضر          أستاذ تـ أ.ـ أ.11

 المنازالت والرياضات المائيةـ أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى       أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات 2
 الموافقة . : القرار
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 2016المقيد بدورة اكتوبر في عبد الكريم عبدالعزيزمصطتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

 والمسجل

 بقسم اصول التربية الرياضة  بعنوان " تقويم االتحاد المصري للتنس األرضي وفق بعض أهداف التنمية المستدامة   

 -على أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة :

 كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب    أستاذ إدارة التنس وو  .1

                                     د/ أحمد ربيع سعد          مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية -2     

 الموافقة . : القرار
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 2016قيدة بدورة اكتوبر الم  تؤه محمد عصام ذكيتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث  / 

والمسجلة بقسم اصول التربية الرياضة  بعنوان " دراسة تحليلية مقارنه لمستوي أداء الفريق القومي وأبطال العالم في بطولة 

 العالم للجمباز الفني بنات  "

 -على أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة :

 س والتقويم ورئيس أصول التربية الرياضية بالكلية   أ.د/ وائل السيد قنديل          أستاذ القيا

 د/ ياسر علي قطب                 مدرس بقسم التمرينات والجمباز بالكلية                                 

 الموافقة . : القرار
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المقيد بدورة اكتوبر المقيد بدورة اكتوبر   حد أبو موسيحد أبو موسيمحمد إبراهيم عبد الوامحمد إبراهيم عبد الواتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

معوقات أداء اإلداري باألندية ومراكز معوقات أداء اإلداري باألندية ومراكز بعنوان " بعنوان "   نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية المسجل بقسم المسجل بقسم   20162016

  ""الشباب في رياضة المالكمةالشباب في رياضة المالكمة

    --على أن تكون لجنة اإلشراف :على أن تكون لجنة اإلشراف :  

 المنازالت والرياضات المائيةس قسم نظريات وتطبيقات ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر          أستاذ تدريب المالكمة ورئي1

 المنازالت والرياضات المائية ـ أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى       أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات 2 

 ـ أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة              أستاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية3

 الموافقة . : القرار
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  والمسجلوالمسجل  20162016المقيد بدورة اكتوبر المقيد بدورة اكتوبر   أحمد عبد هللا عبد العزيز سالمأحمد عبد هللا عبد العزيز سالمالباحث/ الباحث/   تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية 

دراسة تحليلية للمهارات الهجومية والدفاعية االكثر دراسة تحليلية للمهارات الهجومية والدفاعية االكثر المنازالت والرياضات المائية بعنوان " المنازالت والرياضات المائية بعنوان "   نظريات وتطبيقاتنظريات وتطبيقاتبقسم بقسم   



 

 

  ""مم20162016بحلقة المالكمة بالدورة األولمبية ريو دي جانيرو بحلقة المالكمة بالدورة األولمبية ريو دي جانيرو بأماكن اللعب المختلفة بأماكن اللعب المختلفة استخداماً استخداماً 

    --على أن تكون لجنة األشراف من :على أن تكون لجنة األشراف من :

 المنازالت والرياضات المائية ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر        أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات 1

 المنازالت والرياضات المائيةات وتطبيقات ـ أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد     أستاذ مساعد بقسم نظري2

 الموافقة . : القرار
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  20162016المقيد بدورة اكتوبر المقيد بدورة اكتوبر   رمضان بسيوني عبد العزيز الغنامرمضان بسيوني عبد العزيز الغنام  //  لباحثلباحثتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية لتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل

مرينات الغرضية علي تطوير مرينات الغرضية علي تطوير تأثير استخدام التتأثير استخدام التالمنازالت والرياضات المائية بعنوان " المنازالت والرياضات المائية بعنوان "   نظريات وتطبيقاتنظريات وتطبيقاتبقسم بقسم والمسجل والمسجل 

  ""بعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئي رياضة المالكمةبعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئي رياضة المالكمة

 المنازالت والرياضات المائية ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر           أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات 1  

 كليةالالمنازالت والرياضات المائية بيات وتطبيقات ـ أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد        أستاذ مساعد بقسم نظر2

 الموافقة . : القرار

6/10 

والمسجل بقسم اصول التربية الرياضية   سامح عاطف أبو العز حسينتسجيل رسالة الماجستير في التربية الرياضية  للباحث / 

رياضي لبعض أندية محافظة الجيزة " بعد اإلنتهاء من بعنوان " بناء مقياس للثقافة التنظيمية لصناعة القرار بإدارة النشاط ال

 السيمنار العام علي ان تكون لجنة االشراف من كالً من :

 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب   أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة   .1
                                    لكلية أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية باد/ فتحي توفيق فتحي         .2

 مشرفا

 مشرفا

  
 الموافقة . : القرار
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المقيد بدورة اكتوبر  حسن علي عفيفي علي /تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس

يبي للحس العضلي العميق علي وظائف الركبة بعد والمسجل بقسم علوم الصحة الرياضية بعنوان " تأثير برنامج تدر 2012

  13/10/2015إعادة بناء الرباط الصليبي األمامي  " وتاريخ تسجيل الرسالة 

  -لجنة اإلشراف مكونة من :

 الوظــــــيفة االســــــم م

 أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم  1
كلية   أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية 

         جامعة مدينة السادات .   -التربية الرياضية 

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

 الوظــــــيفة االســــــم م

 أ.د / حمدي عبده عبدالواحد عاصم 1
       أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية          

 ( مناقشآ) جامعة مدينة السادات .       -كلية التربية الرياضية  -

 أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم  2
كلية   -أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  

 ( مشرفآ)         جامعة مدينة السادات .   -التربية الرياضية 

كلية  –كلية التربية الرياضية  –أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية  مال أ.م.د / عبدالعزيز سعيد ال 3



 

 

 ) مناقشآ (التربية       الرياضية للبنين جامعة حلوان             

 
 الموافقة . : القرار
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المقيد بدورة  د الرازق خلفرامي حسن احمد عب/  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس

والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  بعنوان " تأثير بعض القدرات  2012اكتوبر

 11/1/2014التوافقية باستخدام جمباز االلعاب على تنمية المهارات االساسية لبراعم التنس األرضي " تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف  

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربأستاذ العاب المضرب بقسم         طلعت أبو المعاطي أ.د/ محمد 

 وعميد الكلية                                                                    

 عية ورياضات المضرب بالكليةنظريات وتطبيقات الرياضات الجمامدرس بقسم       د/ أيمن مرضى سعيد عبد البارى   

  -على ان تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة :

 

 الوظــــــيفة االســــــم م

 محمد فؤاد محمود حبيب د/.أ 1
أستاذ تدريب الجمباز ورئيس قسم تدريب الرياضات األساسية 

 شاً "  " مناق بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي 2
جامعة  -أستاذ العاب المضرب وعميد كلية التربية الرياضية 

 مدينة السادات "مشرفا"          

 جوزيف ناجي بقطر د/.أ 3

أستاذ العاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

جامعة  -الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 

  مناقشاً "         “نة السادات مدي
 الموافقة . : القرار

جامعة السادات  –جامعة العريش الي كلية التربية الرياضية  –النظر في نقل قيد الطلب الوافدين من كلية التربية الرياضية  6/13
 الدكتوراة ( . –والمسجلين بدرجتي ) الماجستير 

 الموافقة . : القرار
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إجراء المقاصة العلمية للطالب الوافدين من كلية التربية الرياضية جامعة العريش والمسجلين بدرجة الماجستير فى النظر فى 

 بقسم اصول التربية الرياضية  تخصص ادارة وترويح  والتى تم الموافقة عليها من الجنة العلمية التربية الرياضية  

 المشكلة من السادة األساتذة :

 وظــــــيفةال االســــــم 

 أ.د/ محمد ابراهيم الباقيرى       
أستاذ علم النفس الرياضى  بقسم اصول التربية الرياضية ووكيل 

 الكلية لشئون التعليم والطالب 

 أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب            
أستاذ إدارة التنس بقسم اصول التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون 

 ئة خدمة المجتمع والبي

 أ.د/ وائل السيد قنديل    
أستاذ القياس والتقويم بقسم اصول التربية الرياضية ورئيس 

 القسم 

 وذلك لفحص أوراق الطالب الستكمال دراستهم بدرجة الماجستير تخصص االدارة الرياضية والترويح ، وفقا لخطاب    

 الملحقية الثقافية لهم والطالب هم :

 عذاري حسين علي خليل ابراهيم العرادي - 3نواف مجهول موازي غايب عبد هللا     -2د عباس    طلل مصطفي عبد هللا خال -1

  

رمز 

 

رقم 

  

ساعة 

عدد الساعات 

 االسبوعية

 

المقررات المماثلة التى 

عدد 

الساعات 



 

 

 

 م

 المقرر القسم

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات  

أدى اإلمتحان فيها درسها و معتمدة

بنجاح بكلية التربية 

 الرياضية

 جامعة  العريش 

 المعتمدة

 ع ن ع ن

إجبارى 

 كلية

 ساعات معتمدة اجبارية من الكلية 6البد ان يحصل الطالب علي  

 601 ص.ت

 

 

 (1إحصاء متقدم )

2 1 2  

اإلحصاء المتقدم 

 واستخدامات الحاسب األلى 

3  

اإلختبارات والمفاييس فى التربية  602 ص.ت

 (1الرياضية )

2 2     

     2 2 (1البحث العلمى ) 603 ص.ت

إجبارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اجبارية من داخل القسم العلمي المختص 8البد ان يحصل الطالب علي  

األصول العلمية لإلدارة الرياضية .اإلدارة  632 ص.ت

 (1الرياضية)

مة فى اإلدارة دراسة متقد  2 2

الرياضية والترويح 

 الرياضى

3  

األصول العلمية لإلدارة الرياضية .اإلدارة  633 ص.ت

 (2الرياضية)

2 2     

    2 1 2 تطبيقات فى اإلدارة .اإلدارة الرياضية  634 ص.ت

حلقات بحث فى اإلدارة . اإلدارة  635 ص.ت

 الرياضية 

حلقة بحث فى اإلدارة  2 1 2

 والترويح  الرياضية

4  

إختيارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اختيارية من داخل القسم العلمي المختص 6البد ان يحصل الطالب علي  

اقتصاديات المؤسسات   2 2 قراءات فى اإلقتصاديات اإلدارة الرياضية  636 ص.ت

الرياضية والترويح 

 الرياضي

3  

قراءات فى التشريعات والقوانين بالمجال  637 ص.ت

 لرياضى ا

2 2     

اإلعالم الرياضى والعالقات   2 2 قراءات فى اإلعالم والعالقات العامة  638 ص.ت

 العامة 

3  

قراءات فى التنظيمات األهلية والدولية )  639 ص.ت

 الرياضية( 

2 2     

قراءات فى إدارة الدورات واألحداث  640 ص.ت

 الرياضية 

تنظيم وإدارة الدورات   2 2

 ضية الريا

3  

قراءات فى إدارة المرافق والمنشآت  641 ص.ت

 الرياضية 

2 2     

     2 2 قراءات فى اإلشراف والتوجية اإلدارى  642 ص.ت

     2 2 قراءات فى القيادة والحوكمة اإلدارية  643 ص.ت

     2 2 قراءات فى الجودة واإلعتماد  644 ص.ت



 

 

  -العلمية على النحو التالى :المقاصة 

  -على أن يتحمل الطالب دراسة المقررات التالية :

 

 

 م

 

 توزيع الساعات 

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

ساعة 

 معتمدة

 

عدد الساعات 

 االسبوعية

 ع ن

  2 2 االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية 602 ص.ت اجباري كلية 1

  2 2 (1البحث العلمي ) 603 ص.ت 2

  2 2 (2األصول العلمية لإلدارة الرياضية .اإلدارة الرياضية) 633 ص.ت اجباري قسم 3

 2 1 2 تطبيقات فى اإلدارة .اإلدارة الرياضية  634 ص.ت 4

 

     2 2 لية قراءات فى اإلدارة الما 645 ص.ت

قراءات فى إدارة وتنمية الموارد البشرية  646 ص.ت

 واإلدارية 

  2 تنمية الموارد البشرية  2 2

     2 2 قراءات فى اإلدارة والمناخ التنظيمى  647 ص.ت

اختياري 

من 

خارج 

 القسم 

 

 تص ساعات معتمدة اختيارية من خارج القسم العلمي المخ 6البد ان يحصل الطالب علي  

حلقات بحث في فسيولوجيا  2 1 2 تطبيقات في فسيولوجيا الرياضة 604 ع.ص

 المنافسات الرياضية

4  

  3 تصميم البرامج الترويحية  2 2 البرامج الترويحية ) الترويح الرياضي( 656 ص.ت

حلقة بحث في الصحة  2 1 2 حلقات بحث في الصحة الرياضية 629 ع.ص

 الرياضية

2  
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نظر فى عمل المقاصات العلمية  للطالب الوافدين الراغبين في نقل قيدهم واستكمال دراسة الدكتوراة تخصص االدارة ال

 الرياضية

 والترويح وبناءاً على قرار اللجنة المشكلة بقسم اصول التربية الرياضية   والطالب هم : 

 احمد عنيزان غدير عودة    -1

 ناصر عيد غلب الملهوف -2

  علي عامر الحصينانموضي عبد هللا -3

 عادل عبد الرازق مبارك مرزوق  -4

 خالد راشد محمد عمران احمد -5

 ريم عبدهللا حمود مقدن الصواغ العازمي -6

 خالد فهد حمود سليمان التويجري  -7

 ممدوح مزلوه نزال سالم -8

   عبد الرحمن بدر عمر العمر -9

  -المقاصة العلمية على النحو التالى :

 دةالطالب / أحمد عنيزان غدير عو



 

 

 

 

 م

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر

 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات  

 

ساعة 

 معتمدة

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

المقررات المماثلة التى درسها 

وأدى اإلمتحان فيها بنجاح بكلية 

 التربية الرياضية

 جامعة  العريش 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 ع ن ع ن

إجبارى 

 كلية

 ساعات معتمدة اجبارية من الكلية 8البد ان يحصل الطالب علي  

 2 1 2 (2إحصاء متقدم ) 701 ص.ت
دراسة متقدمة في االحصاء 

 والحاسب االلي

  

 702 ص.ت
االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية 

(2) 
2 2  

دراسة متقدمة في االختبارات 

 التربية الرياضية والمقاييس في 

  

   دراسة متقدمة في البحث العلمي  2 2 (2البحث العلمي ) 703 ص.ت

     2 2 العالقات العامة في الرياضة 704 ص.ت

إجبارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اجبارية من داخل القسم العلمي المختص 10البد ان يحصل الطالب علي  

 735 ص.ت
 اضيةقراءات متقدمة فى اإلدارة الري

2 2     

حلقات بحث فى اإلدارة ـ اإلدارة الرياضية  736 ص.ت

(1) 
2 1 2    

حلقات بحث فى اإلدارة ـ اإلدارة الرياضية  737 ص.ت

(2) 
2 1 2    

 738 ص.ت
     2 2 دراسة متقدمة فى االصول العلمية لإلدارة 

 739 ص.ت 
 قراءات متقدمة فى اقتصاديات الرياضية

   ت الرياضيةاقتصاديا  2 2

إختيارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اختيارية من داخل القسم العلمي المختص 8البد ان يحصل الطالب علي  

قراءات متقدمة فى إدارة وتنمية الموارد  740 ص.ت

 البشرية 
  3 التنمية االدارية الرياضية  2 2

قراءات متقدمة فى القيادة والحوكمة  741 ص.ت

 اإلدارية
  2 ادة الرياضيةالقي  2 2

 742 ص.ت
 قراءات متقدمة فى إدارة المرافق والمنشآت

2 2     

 743 ص.ت
 قراءات متقدمة االشراف والتوجيه اإلداري

2 2     

 744 ص.ت
     2 2 قراءات متقدمة فى الجودة واالعتماد

 745 ص.ت
 قراءات متقدمة فى اإلدارة المالية

2 2     

ة فى االعالم والعالقات قراءات متقدم 746 ص.ت

 العامة
2 2     

  
 

  3 التسويق الرياضي   

  
 

  4 الخصخصة في المجال الرياضي   

اختياري 

من 

خارج 

 القسم 

 

 ساعات معتمدة اختيارية من خارج القسم العلمي المختص  8البد ان يحصل الطالب علي  

 707 ع.ص
 2 2 طرق البحث في فسيولوجيا الرياضة

بحث في فسيولوجيا  حلقات 

 المنافسات الرياضية

4  

  2 حلقة بحث في الصحة الرياضية  2 2 طرق البحث فى الصحة الرياضية  732 ع.ص

       يتم تحديدهم مع المرشد االكاديمي  



 

 

       يتم تحديدهم مع المرشد االكاديمي   

  -على ان يتحمل الطالب المقررات التالية :

 

 م

 

 ت توزيع الساعا

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

ساعة 

 معتمدة

 

عدد الساعات 

 االسبوعية

 ع ن

  2 2 العالقات العامة في الرياضة 704 ص.ت اجباري كلية 1

2  

 اجباري قسم

  2 2 اضيةقراءات متقدمة فى اإلدارة الري 735 ص.ت

 2 1 2 (1حلقات بحث فى اإلدارة ـ اإلدارة الرياضية ) 736 ص.ت 3

 2 1 2 (2حلقات بحث فى اإلدارة ـ اإلدارة الرياضية ) 737 ص.ت 4

  2 2 دراسة متقدمة فى االصول العلمية لإلدارة  738 ص.ت 5

 742 ص.ت اختياري قسم 6
 قراءات متقدمة فى إدارة المرافق والمنشآت

2 2  

 746 ص.ت 7
 قراءات متقدمة فى االعالم والعالقات العامة

2 2  

اختياري من  8

 خارج القسم
 708 ع.ق

 االتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص
2 2 

 

9 
 734 ج.م

 (1تطبيقات فى مشكالت رياضة التخصص )
2 1 

2 

 بقية الطالب يتحملوا دراسة المقررات األتية 

 

 

 م

 

 توزيع الساعات 

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

ساعة 

 معتمدة

 

عدد الساعات 

 االسبوعية

 ع ن

  2 2 العالقات العامة في الرياضة 704 ص.ت اجباري كلية 1

 736 ص.ت اجباري قسم 2
 (1لرياضية )حلقات بحث فى اإلدارة ـ اإلدارة ا

2 1 2 

 737 ص.ت 3
 2 1 2 (2حلقات بحث فى اإلدارة ـ اإلدارة الرياضية )

 738 ص.ت 4
  2 2 دراسة متقدمة فى االصول العلمية لإلدارة 

اختياري من  5

 خارج القسم
 708 ع.ق

 االتجاهات الحديثة فى تدريب رياضة التخصص
2 2 

 

6 
 734 ج.م

 (1ص )تطبيقات فى مشكالت رياضة التخص
2 1 

2 
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النظر فى إجراء المقاصة العلمية للطالب الوافدين من كلية التربية الرياضية جامعة العريش والمسجلين بدرجة الماجستير فى 
الموافقة عليها والتى تم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم   التربية الرياضية  ودرجة الدكتوراة

 من اللجنة العلمية المشكلة من السادة األساتذة :

 

 الوظــــــيفة االســــــم

استاذ الميكانيكا الحيوية وقائم بعمل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس   ا.د/ خالد عبد الحميد شافع
 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

ا.د/  عصام الدين متولي 
 عبدهللا

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أستاذ بقسم



 

 

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
 وعلوم الحركة الرياضية

 لخطاب الملحقيةوذلك لفحص أوراق الطالب الستكمال دراستهم بدرجة الماجستير  تخصص تدريب رياضى  ، وفقا    
 الثقافية لهم والطالب هم : 

 علي احمد علي حسن الشواف -1
 محمد عبد الوهاب علي فرج البلوشي -2
 محمد عبد المجيد عبدهللا خلف اسماعيل -3
 علي عبد الرازق علي سعد فرحان -4
 حمد فيصل فرج صالح فرج -5
 عبد العزيز محمد عباس عبد هللا الرئيس -6
 عبد هللا محمود جاسم عبد هللا محمد -7
 حمود صالح عبد هللا علي الغريب -8
 حسين علي احمد عوض العلي -9

 حسين بدر منصور حسن احمد الشطي -10

 فيصل زايد عوض محمد الحربي -11
  -المقاصات العلمية للطالب المذكورين على النحو التالى :

 

 

 م

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر

 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 ة السادات  بكلية التربية الرياضية جامعة مدين

 

ساعة 

 معتمدة

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

المقررات المماثلة التى درسها 

وأدى اإلمتحان فيها بنجاح بكلية 

 التربية الرياضية

 جامعة  العريش 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 ع ن ع ن

إجبارى 

 كلية

 ساعات معتمدة اجبارية من الكلية 6البد ان يحصل الطالب علي  

    2 1 2 (1إحصاء متقدم ) 601 ص.ت

 602 ص.ت
االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية 

(1) 
2 2  

نظريات القياس والتقويم في 

 المجال الرياضي 

4  

  2 2 (1البحث العلمي ) 603 ص.ت
مناهج البحث العلمي في بحوث 

 التربية البدنية

3  

إجبارى 

 قسم

 تمدة اجبارية من داخل القسم العلمي المختصساعات مع 8البد ان يحصل الطالب علي  

     2 2 قراءات فى أساسيات التدريب الرياضي 619 ط.د.ح

     2 2 قراءات فى تقويم وقياس الحالة التدريبية 620 ط.د.ح

     2 2 اإلعداد المهني للمدرب الرياضي 621 ط.د.ح

     2 2 قراءات فى مشكالت التدريب الرياضي 622 ط.د.ح

إختيارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اختيارية من داخل القسم العلمي المختص 6البد ان يحصل الطالب علي  

     2 2 قراءات متقدمة في التدريب الرياضي 623 ط.د.ح

 2 1 2 تطبيقات فى برامج التدريب الرياضي 624 ط.د.ح
تطبيقات في التدريب الرياضي 

 وعلوم الحركة

2  

 625 ط.د.ح
حث حول الحديث فى التدريب حلقة ب

 الرياضي
2 1 2 

حلقة بحث في التدريب 

 الرياضي وعلوم الحركة

3  

     2 2 قراءات فى االنتقاء وتدريب الناشئين 626 ط.د.ح

     2 2 قراءات فى تدريب ذوى االحتياجات الخاصة 627 ط.د.ح

 631 ط.د.ح
التحليل الميكانيكي الكمي والكيفي 

 لألداءالحركي
2 2  

التحليل الميكانيكي الكمي 

 والكيفي لالداء الحركي

3  

  3 (2الميكانيكا الحيوية )      

  4 التحليل الحركي 2 1 2 تطبيقات فى التحليل الحركي 633 ط.د.ح

اختياري 

من 

خارج 

 القسم 

 

 ساعات معتمدة اختيارية من خارج القسم العلمي المختص  6البد ان يحصل الطالب علي  

     
حلقة بحث في فسيولوجيا  

 المنافسات الرياضية

4  

  2 حلقة بحث في الصحة الرياضية 2 1 2 حلقات بحث في الصحة الرياضية 629 ع.ص

         

  -على أن يتحمل الطالب دراسة المقررات األتية :



 

 

 

 

 م

 

 توزيع الساعات 

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 لية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  بك

 

ساعة 

 معتمدة

 

عدد الساعات 

 االسبوعية

 ع ن

 2 1 2 (1إحصاء متقدم ) 601 ص.ت اجباري كلية 1

  2 2 قراءات فى أساسيات التدريب الرياضي 619 ط.د.ح اجباري قسم 2

  2 2 قراءات فى تقويم وقياس الحالة التدريبية 620 ط.د.ح 3

  2 2 اإلعداد المهني للمدرب الرياضي 621 ط.د.ح 4

  2 2 قراءات فى مشكالت التدريب الرياضي 622 ط.د.ح 5

اختياري من  6

 خارج القسم
 يتم تحديدها مع المرشد االكاديمي   

   

7 
 يتم تحديدها مع المرشد االكاديمي  

   

   -وهو :المقاصة العلمية لطالب الدكتوراه  تخصص تدريب رياضى 

 علي محمد علي عبدهللا اسماعيل الضاحي             

 

 

 م

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 المقرر

 

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

ساعة 

 معتمدة

عدد الساعات 

 االسبوعية

 

المقررات المماثلة التى درسها 

 وأدى اإلمتحان فيها بنجاح بكلية

 التربية الرياضية

 جامعة  العريش 

عدد الساعات 

 المعتمدة

 ع ن ع ن

إجبارى 

 كلية

 ساعات معتمدة اجبارية من الكلية 8البد ان يحصل الطالب علي  

دراسة متقدمة في اإلحصاء  2 1 2 (2إحصاء متقدم ) 701 ص.ت

 والحاسب األلى

3  

لرياضية اإلختبارات والمفاييس فى التربية ا 702 ص.ت

(2) 

2 2     

  3 دراسة متقدمة في البحث العلمى  2 2 (2البحث العلمى ) 703 ص.ت

     2 2 العالقات العامة في الرياضة 704 ص.ت

إجبارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اجبارية من داخل القسم العلمي المختص 10البد ان يحصل الطالب علي  

  2 2 يب الرياضيقراءات متقدمة فى طرق التدر 721 ط.د.ح
دراسة متقدمة فى التدريب 

 الرياضى وعلوم الحركة

4  

    2 1 2 (1تطبيقات فى برامج التدريب الرياضي ) 722 ط.د.ح

    2 1 2 (2تطبيقات فى برامج التدريب الرياضي ) 723 ط.د.ح

 724 ط.د.ح
حلقات بحث فى تخطيط التدريب الرياضي 

(1) 
2 1 2 

   

 725 ط.د.ح
ت بحث فى تخطيط التدريب الرياضي حلقا

(2) 
2 1 2 

   

إختيارى 

 قسم

 ساعات معتمدة اختيارية من داخل القسم العلمي المختص 8البد ان يحصل الطالب علي  

 726 ط.د.ح
قراءات متقدمة فى تدريب مكونات الحالة 

 التدريبية
2 2  

   

 727 ط.د.ح
قراءات متقدمة فى االتجاهات الحديثة للتدريب 

 الرياضي
2 2  

   

 728 ط.د.ح
قراءات متقدمة فى تقويم وقياس التدريب 

 الرياضي
2 2  

   

 729 ط.د.ح
قراءات متقدمة فى تدريب ذوى االحتياجات 

 الخاصة
2 2  

   

     2 2 قراءات متقدمة فى االنتقاء وتدريب الناشئين 730 ط.د.ح

  2 2 الدراسات الحديثة فى علوم الحركة 736 ط.د.ح

اسس التحليل الحركي المتقدم 

)الطرق التحليلية للحركة الطبيعية 

 المختلفة(

4  

  2 2 قراءات متقدمة فى االختبارات الحركية 738 ط.د.ح
ادوات واجهزة القياس والتقويم في 

 الميكانيكا الحيوية

4  

  2ي التعلم الحركي مشكالت ف  2 2قراءات متقدمة فى مشكالت البحث العلمي  740 ط.د.ح



 

 

)االسس الحركية للتربية البدنية  لعلوم الحركة

 المدرسية(

اختياري 

من 

خارج 

 القسم 

 

 ساعات معتمدة اختيارية من خارج القسم العلمي المختص  8البد ان يحصل الطالب علي  

 2 2 طرق البحث في فسيولوجيا الرياضة 707 ع.ص
حلقات بحث في فسيولوجيا  

 المنافسات الرياضية

4  

 2 1 2 (1تطبيقات فى التحليل الحركي ) 734 ط.د.ح
التحليل الميكانيكي للمهارات 

 الرياضية العليا

3  

  3 التسويق الرياضي  2 2 قراءات متقدمة فى اقتصاديات الرياضية 739 ص.ت

   2 2     

  -على ان يتحمل الطالب المقررات التالية :

 

 

 م

 

 توزيع الساعات 

 

رمز 

 القسم

 

رقم 

 مقرر ال

 

 المقررات طبقا ًلالئحة الكلية

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

ساعة 

 معتمدة

 

عدد الساعات 

 االسبوعية

 ع ن

  2 2 (2اإلختبارات والمفاييس فى التربية الرياضية ) 702 ص.ت اجباري كلية 1

  2 2 العالقات العامة في الرياضة 704 ص.ت 2

 2 1 2 (1تطبيقات فى برامج التدريب الرياضي ) 722 ط.د.ح سماجباري ق 3

 2 1 2 (2تطبيقات فى برامج التدريب الرياضي ) 723 ط.د.ح 4

 2 1 2 (1حلقات بحث فى تخطيط التدريب الرياضي ) 724 ط.د.ح 5

 2 1 2 (2حلقات بحث فى تخطيط التدريب الرياضي ) 725 ط.د.ح 6

   2 2 قراءات متقدمة فى تقويم وقياس التدريب الرياضي 728 ط.د.ح اختياري قسم 7
 الموافقة . : القرار
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 الدكتوراة ( بقسمى إصول التربية –النظر فى التعديل فى لجنة اإلشراف للطالب الوافدين والمسجلين بدرجتى ) الماجستير 

 وذلك على النحو التالى :  الرياضية وقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

 دكتوراة ( أوالً الماجستير  –قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب ) ماجستير   •

 المسجل بدرجة الماجستير  بعنوان " تأثير تدريب المنحدرات علي تطوير   حسين بدر منصور حسن احمد الشطي -1

 م 12/9/2017جامعة العريش في  –ة الرياضية بعض انواع السرعة لالعبي كرة القدم " بقرار مجلس كلية التربي 
 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 -متتدرس بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات االلعتتاب الجماعيتتة و العتتاب المضتترب  د/ محمد عبد المهدي البكري 3
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية 

 م نظريات وتطبيقات االلعاب مدرس بقس -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / محمد عبد المهدي البكري 
 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، ، لتتكون لجنة –كلية التربية الرياضية  -الجماعية و العاب المضرب 

 -االشراف بعد التعديل من السادة : 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 – يب وعلوم الحركتة الرياضتيةاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدر ا.د/ مجدي محمود فهيم 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

قستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة استتتاذ مستتاعد ب ا.م.د/ احمد طلحة حسين 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  – الرياضية

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " تأثير التدريب المائي والبليومترك في تطوير  حسين علي احمد عوض العلي -2
 جامعة  –قرار مجلس كلية التربية الرياضية بعض القدرات الحركية لالعبي التايكوندو بدولة الكويت " ب

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017العريش في 



 

 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

والبحتتوث استتتاذ الستتباحة ووكيتتل كليتتة التربيتتة الرياضتتية للدراستتات العليتتا  ا.د/ طارق محمد ندا 1
 جامعة الزقازيق –سابقا 

كلية التربيتة  -مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت وااللعاب الفردية  د/ محمود عامر المتولي  2
 جامعة العريش –الرياضية 

 الت مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنــــاز - محمود عامر المتوليوقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور/ 
 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حذف السيد الدكتور  –كلية التربية الرياضية  -وااللعاب الفردية 

 جامعـــــة الزقازيق ،  –استاذ السباحة ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث سابقا  - طارق محمد نداا.د/ 
 -د التعديل من السادة :لتتكون لجنة االشراف بع

 الوظيفة والجامعة االسم م

 استاذ  ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركتة الرياضتية ا.د/ خالد عبد الحميد حسانين شافع  1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

كليتة  –لمنتازالت و الرياضتات المائيتة  استاذ ورئيس  قسم نظريتات وتطبيقتات ا ا.د/ احمد سعيد خضر 2
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

 –استاذ السباحة بقسم قستم نظريتات وتطبيقتات المنتازالت و الرياضتات المائيتة   ا.د/ احمد محمود عبد الحكيم 3
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية 

 الماجستير  بعنوان " تأثير برنامج للتدريبات الباليستية علي فاعلية اداء  المسجل بدرجة  حمد فيصل فرج صالح فرج -3
 جامعة العريش –بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة اليد بدولة الكويت  "  بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017في  

 -نة االشراف من السادة :وتتكون لج

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتاذ كتترة اليتتد ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة ورياضتتات  ا.د/ طارق محمد علي النصيري 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –المضرب 

كليتة التربيتة  -اب الجماعية والعاب المضرب مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلع د/ احمد محمد نور الدين 2

 جامعة العريش –الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور/ احمد محمد نور الدين 

 لجامعة  ، لتتكون لجنة االشراف بعد جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج ا –كلية التربية الرياضية  -والعاب المضرب 

 -التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتاذ كتتترة اليتتتد ورئتتيس قستتتم نظريتتتات وتطبيقتتات الرياضتتتات الجماعيتتتة  ا.د/ طارق محمد علي النصيري 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب 

استتتاذ مستتاعد  بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة  ا.م .د/ محمد محمد زكي 2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  – الرياضية

استتتاذ مستتاعد  بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدريس والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة  ا.م.د / اميرة محمود طة 3

 تجامعة مدينة السادا –كلية التربية الرياضية  – الرياضية

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " بعض المتغيرات البدنية والمهارية  حمود عبدهللا علي صالح الغريب - 4
 لالعبي كرة الصاالت والمالعب المفتوحة في كرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م25/9/2017جامعة بجلستة في م ، ولجنة الدراسات العليا بال12/9/2017جامعة العريش في  –

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م



 

 

استاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضترب   ا.د/ محمد طلعت ابو المعاطي 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

كليتة التربيتة الرياضتية  -التدريب الرياضتي وعلتوم الحركتة  مدرس بقسم د/ علي عبد العزيز علي 2

 جامعة العريش –

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور/ علي عبد العزيز علي 

 -لجنة االشراف بعد التعديل من السادة : جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتتكون –كلية التربية الرياضية  -

 الوظيفة والجامعة االسم م

استاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضترب   ا.د/ محمد طلعت ابو المعاطي 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

هج وطترق التتدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة استاذ م متفرغ بقسم المنتا أ.م د/ محمد محمد زكى محمود  2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  – الرياضية

متتتتدرس بقستتتتم نظريتتتتات وتطبيقتتتتات الرياضتتتتات الجماعيتتتتة ورياضتتتتات  د/ محمود تركي 3

 المضرب

 ترح لتطويرالمسجل بدرجة الماجستير  بعنوان " برنامج تدريبي مق عبد العزيز محمد عباس عبد هللا الرئيس -4
  –سرعة اداء بعض المهارات في كرة القدم للناشئين بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  

 م25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017جامعة العريش في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 –كليتة التربيتة الرياضتية  -استاذ ورئيس قسم تتدريب االلعتاب الجماعيتة  ماجد مصطفي اسماعيلا.د/  1

 جامعة حلوان

كليتة التربيتة الرياضتية  -مدرس بقسم التدريب الرياضتي وعلتوم الحركتة  د/ محمد حسن سالمة الغول 3

 جامعة العريش –

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -حسن سالمة الغول  وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / محمد

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حذف السيد ا.د/ ماجد مصطفي اسماعيل –كلية التربية الرياضية  -

 جنة االشراف بعد التعديل منجامعة حلوان لتتكون ل –كلية التربية الرياضية  -، استاذ ورئيس قسم تدريب االلعاب الجماعية  

 السادة: 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 استاذ  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركتة الرياضتية ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

ات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتت ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " تأثير برنامج ترويحي علي بعض    عبدهللا محمود جاسم عبدهللا محمد - 5

 م 12/9/2017جامعة العريش في  –المهاراتفي كرة اليد للناشئين  "  بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 

 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش -استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  عز الدين حسيني جاد 1

استتتاذ كتترة اليتتد ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  صيريا.د/ طارق محمد علي الن 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب 



 

 

 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية  د/ اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 3

 كلية  -مدرس بقسم االدارة الرياضية  -م حذف السيد الدكتور/ اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني وقد رأت اللجنة العلمية بالقس
 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة  ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة : –التربية الرياضية 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش -ة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية استاذ االدار عز الدين حسيني جاد 1

استتتاذ كتترة اليتتد ورئتتيس قستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ طارق محمد علي النصيري 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –ورياضات المضرب 

طترق التتدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة استاذ مستاعد  بقستم المنتاهج و ا.م.د/ اميرة محمود طه 2

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  – الرياضية

 المسجل بدرجةالماجستير  بعنوان " قياس التفكير الخططي لمدربي الدرجة   علي احمد حسن علي الشواف - 6

 م 12/9/2017معة العريش في جا –االولي في كرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة الزقازيق –كلية التربية الرياضية   -استاذ الميكانيكا الحيوية  ا.د/ محمد عبد الحميد حسن 1

كلية التربيتة –استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية  راهيم قنديلا.د/ وائل السيد اب 2
 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

كليتة التربيتة الرياضتية  -مدرس بقسم التدريب الرياضتي وعلتوم الحركتة  د/ تامر فاروق السيد البيطار 3
 جامعة العريش –

  –مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -لسيد الدكتور تامر فاروق السيد البيطار وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف ا
 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حذف السيد الدكتور / ا.د/ محمد عبد الحميد حسن  –كلية التربية الرياضية 

 امعة الزقازيق ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة:ج –كلية التربية الرياضية   -استاذ الميكانيكا الحيوية  -

 الوظيفة والجامعة االسم م

كليتتة التربيتتة  –استتتاذ القيتتاس والتقتتويم ورئتتيس قستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 1
 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

ة القتتتدم بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات الرياضتتتات الجماعيتتتة استتتتاذ تتتتدريب كتتتر ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

استتتتاذ مستتتاعد  بقستتتم المنتتتاهج وطتتترق التتتتدريس والتتتتدريب وعلتتتوم الحركتتتة  ا.م.د/ احمد طلحة حسام 3
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  – الرياضية

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " اثر تمرينات التحمل الالكتيكي علي بعض  عبد الرازق علي سعد فرحان علي -8
 جامعة العريش في  –م حرة " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 100المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لسباحي  

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية   -استاذ بيولوجيا الرياضة) المتفرغ(  ا.د/ نادر محمد محمد شلبي 1

بيتة كليتة التر–استاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علتوم الصتحة الرياضتية  ا.د/ عبد الحليم يوسف 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

كليتتتة التربيتتتة  -متتتدرس بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات الرياضتتتات المائيتتتة   د/ امير حسن سلمان العيادي  3

 جامعة العريش –الرياضية 

 تمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضا -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور/ امير حسن سلمان العيادي 
 جامعة العريش ، لكونة مــــدرس من خـــارج الجامعة ،وايضا حــذف السيد الدكــــــــتور  –كلية التربية الرياضية  -المائية  



 

 

 جامعة العريش ، لتتكون لجنة –كلية التربية الرياضية   -استاذ بيولوجيا الرياضة) المتفرغ(  -ا.د/ نادر محمد محمد شلبي 
 -من السادة :  االشراف بعد التعديل 
  

 الوظيفة والجامعة االسم م

كليتتة –استتتاذ فستتيولوجيا الرياضتتة ورئتتيس قستتم علتتوم الصتتحة الرياضتتية  ا.د/ عبد الحليم يوسف 1
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

 استاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والتتدريب وعلتوم الحركتة الرياضتية ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

استتتتتاذ الرياضتتتتات المائيتتتتة  بقستتتتم نظريتتتتات وتطبيقتتتتات المنتتتتازالت و  ا.د/ مصطفي سامي عميرة 3
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضات المائية  

 ر برنامج مقترح لتحسين السرعة لالعبي مسجل رسالة الماجستير بعنوان " تأثي فيصل زايد عوض محمد الحربي - 9

 م ، ولجنة الدراسات 12/9/2017جامعة العريش في  –كرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/9/2017العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  الحوفي ا.د/ محمود حسن 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 -مدرس بقسم نظريات وتطبيقتات االلعتاب الجماعيتة و العتاب المضترب  د/ محمد عبد المهدي البكري 3
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية 

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور/ محمد عبد المهدي البكري 
 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، ، لتتكون لجنة  –كلية التربية الرياضية  -الجماعية و العاب المضرب 

 -االشراف بعد التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة سماال م

استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 استاذ  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركتة الرياضتية ا.د/ مجدي محود فهيم 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –

 المسجل بدرجة الماجستير   بعنوان " تأثير برنامج للتدريبات   محمد عبد المجيد عبدهللا خلف اسماعيل - 10

 المهارية المركبة علي بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوي اداء بعض المهارات في كرة القدم " بقرار 
 م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017جامعة العريش في  –التربية الرياضية مجلس كلية 

 م .25/9/2017
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -لمضرب ورياضات ا

كليتة التربيتة الرياضتية  -مدرس بقسم العلوم الحيوية والصتحة الرياضتية  د/ محمود ابراهيم الترباني 3
 جامعة العريش –

 حيوية والصحةمدرس بقسم العلوم ال -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / محمود ابراهيم الترباني 

 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، ، لتتكون لجنة االشراف بعد التعديل –كلية التربية الرياضية  -الرياضية  

 -من السادة : 

 الوظيفة والجامعة االسم م



 

 

ريب استاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المنتاهج وطترق التتدريس والتتد ا.د/ خالد عبد الحميد شافع 1
جامعتتتة مدينتتتة  –كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية  – وعلتتتوم الحركتتتة الرياضتتتية

 السادات

استتتاذ تتتدريب كتترة القتتدم بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات الرياضتتات الجماعيتتة  ا.د/ محمود حسن الحوفي 2
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -ورياضات المضرب 

 رسالة الماجستير  بعنوان " تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة  مسجل محمد عبد الوهاب علي فرج البلوشي -2
 م عدو للناشئين في العاب القوي " بقرار مجلس كلية الـــــتربية 400علي بعض المتغيرات البدنية لالعبي  -3

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 12/9/2017جامعة العريش في  –الرياضية  -4
 -تكون لجنة االشراف من السادة :وت

 الوظيفة والجامعة االسم م

كليتة التربيتة  –استاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعتاب القتوي   ا.د/ محمد عنبر بالل 1
 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 -متتدرس بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات المنتتازالت والرياضتتات الفرديتتة  د/ محمد محمود احمد عرندس 2
 جامعة العريش –ية التربية الرياضية كل

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور/ محمد محمود احمد عرندس 

 د جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتتكون لجنة االشراف بع –كلية التربية الرياضية  -والرياضات الفردية 

 -التعديل من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتتاذ بقستتتم المنتتتاهج وطتتترق التتتتدريس والتتتتدريب وعلتتتوم الحركتتتة  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

نتتاهج وطتترق التتتدريس استتتاذ الميكانيكتتا الحيويتتة ورئتتيس قستتم  الم ا.د/ خالد عبد الحميد شافع  2

 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية  – والتتتدريب وعلتتوم الحركتتة الرياضتتية

 جامعة مدينة السادات

كليتة التربيتة  –استاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعتاب القتوي   ا.د/ محمد عنبر بالل 3

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 ثانياً درجة الدكتوراة بذات القسم 

 مسجل رسالة الدكتوراة  بعنوان " القياسات الجسمية وعالقتها بمراكز  عبدهللا اسماعيل الضاحي علي محمد علي -1

 جامعة العريش –اللعب لالعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  

 م .25/9/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 15/8/2017في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة االسكندرية –كلية التربية الرياضية   -استاذ القياس والتقويم  ا.د/ محمد صبري عمر 1

كليتة –استاذ القياس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2
 جامعة مدينة السادات –ياضية التربية الر

متتتتدرس بقستتتتم نظريتتتتات وتطبيقتتتتات االلعتتتتاب الرياضتتتتية والعتتتتاب  د/ محمد عبد المهدي البكري 3
 جامعة العريش –كلية التربية الرياضية  -المضرب 

 ت االلعــاب مدرس بقسم نظريـــات وتطبيقا -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / محمد عبد المهدي البكري 
 جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ،وايضا حذف السيد –كلية التربية الرياضية  -الرياضية والعاب المضرب 

 جامعة االسكندرية ، لتتكون لجنــــــــة  –كلية التربية الرياضية   -استاذ القياس والتقويم  -الدكتور / ا.د/ محمد صبري عمر 
 -عديل من السادة :االشراف بعد الت



 

 

 الوظيفة والجامعة االسم م

استتتتاذ بقستتتم المنتتتاهج وطتتترق التتتتدريس والتتتتدريب وعلتتتوم الحركتتتة  ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1
 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –الرياضية 

كليتة  –اضتيةاستاذ القياس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الري ا.د/ وائل السيد قنديل  2
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

استتتتاذ تتتتدريب كتتترة القتتتدم بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات الرياضتتتات  ا.د/ محمود حسن الحوفي 3
جامعتتة  –كليتتة التربيتتة الرياضتتية  -الجماعيتتة ورياضتتات المضتترب 

 مدينة السادات

 دكتوراة (  –ير التعديل فى لجنة االشراف لقسم اصول التربية الرياضية ) ماجست

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " استراتيجية تطوير اداء االداري طالل مصطفى عبدهللا خالد عباس إبراهيم -1

 م، 12/9/2017جامعة العريش في  –الرياضي باالندية الرياضية بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  
 م25/9/2017تة في ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلس

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 – كليتة التربيتة الرياضتية–استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضتية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2
 جامعة مدينة السادات

جامعتتتة  –كليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية  -متتتدرس بقستتتم االدارة الرياضتتتية  د/ سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 3
 العريش

 كلية –المدرس بقسم االدارة الرياضية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 
 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف كالتالي : –ياضية التربية الر 
 -لجنة االشراف بعد التعديل من السادة : 
 

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش

كليتة التربيتة الرياضتية –استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية  وفيق حفينةا.م.د/ فتحي ت 2

 جامعة مدينة السادات –

 المسجل بدرجة الماجستير بعنوان " تقويم جودة خدمات الترويح المائي  عذاري حسين علي خليل ابراهيم العرادي -2

 م ، ولجنة الدراسات العليا12/9/2017عريش في جامعة ال –بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية  
 م .25/9/2017بالجامعة بجلستة في  

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش

ووكيل كلية التربية الرياضية  –استاذ بقسم اصول التربية الرياضية  ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 2

 جامعة مدينة السادات –لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع 

 –كليتتة الشتترطة  –رئتتيس قستتم االنشتتطة والبتترامج بقطتتاع الرياضتتة  مقدم د/ علي احمد ممدوح العقاد 3

 اكاديمية الشرطة



 

 

  –رئيس قسم االنشطة والبرامج بقطاع الرياضة  -ف مقدم د/ علي احمد ممدوح العقاد وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذ

 -اكاديمية الشرطة ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف  بعد التعديل كالتالي : –كلية الشرطة 

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية استتتاذ االدارة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 العريش

ووكيل كلية التربية الرياضية  –استاذ بقسم اصول التربية الرياضية  ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 2
 جامعة مدينة السادات –لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع 

ازالت والرياضتتتات استتتتاذ الستتتباحة بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات المنتتت ا.د/ مني مصطفي محمد علي 3
 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية  –المائية 

 مسجل رسالة الماجستير بعنوان " التخطيط االداري للخصخصة في االندية  نواف مجهول موازي غايب عبدهللا -3

 راسات م ، ولجنة الد12/9/2017جامعة العريش في  –بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/9/2017العليا بالجامعة بجلستة في 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 العريش

كليتة التربيتة الرياضتية –رياضية استاذ مساعد بقسم اصول التربية ال ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2
 جامعة مدينة السادات –

جامعتتة  –كليتتة التربيتتة الرياضتتية  -متتدرس بقستتم االدارة الرياضتتية  د/ سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 3
 العريش

 كلية  -الرياضية  المدرس بقسم االدارة -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / سعد ابراهيم عبد هللا الترباني 
 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل من السادة: –التربية الرياضية 

 لجنة االشراف : 

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 شالعري

كليتة التربيتة الرياضتية –استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2
 جامعة مدينة السادات –

 درجة الدكتوراة قسم اإلدارة 

 ، المسجل بدرجة الدكتوراة بعنوان " القيادة االدارية ودورها في تنمية الموارد البشرية  احمد عنيزان غدير عودة- 1
 م15/8/2017جامعة العريش في  –ئات الرياضية بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية بالهي

 م .25/9/2017، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في  
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –عميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية استتتاذ االدارة الرياضتتتية و ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 العريش

كليتة –استاذ القياس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

دكتتتتوراة الفلستتتفة فتتتي التربيتتتة البدنيتتتة والرياضتتتة ومحلتتتل رياضتتتي  د/ طارق حمد الجالهمة 3
 نوات بي ان سبورت بق

 دكتوراة الفلسفة في التربية البدنية والرياضة  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / د/ طارق حمد الجالهمة 



 

 

 -ومحلل رياضي بقنوات بي ان سبورت ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل كالتالي :

 والجامعة الوظيفة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 العريش

كليتة –استاذ القياس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " دور السياحة الرياضية في تمويل المؤسسات  ان احمدخالد راشد محمد عمر - 2

 م ، ولجنة الدراسات11/4/2017جامعة العريش في  –الرياضية بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/4/2017العليا بالجامعة بجلستة في  
 

 -:وتتكون لجنة االشراف من السادة 

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش

 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –استتتاذ بقستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 2

 جامعة مدينة السادات

استتتاذ مستتاعد ورئتتيس قستتم الجتتودة وتطتتوير التعلتتيم بتتوزارة التعلتتيم  عازميا.م.د/ عبد المحسن راشد ال 3

 بالكويت

المستتجل بدرجتتة التتدكتوراة  بعنتتوان " تطتتوير التتنظم االداريتتة والتنظيميتتة  خالددد فهددد حمددود سددليمان التددويجرى - 3
 باستخدام 

 جامعة العريش في –ية الرياضية االتصاالت الذكية في اللجنة االوليمبية بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية الترب

 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017 
 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش

كليتة التربيتة الرياضتية –استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية  د/ فتحي توفيق حفينةا.م. 2

 جامعة مدينة السادات –

 –كليتتة التربيتتة الرياضتتية –متتدرس بقستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية  د/ احمد ربيع محمود 3

 جامعة مدينة السادات

 جة الدكتوراة  بعنوان " برنامج تدريبي مقترح للتنميةالمسجلة بدر  ريم عبدهللا حمود مقدن الصواغ العازمي  - 4

 المهنية لمعلم التربية البدنية بمرحلة التعليم االبتدائي بمحافظة االحمدي بدولة الكويت " بقرار مجلس كليــة التربيــة  
 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017جامعة العريش في  –الرياضية 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م 

جامعتتتة  –استتتاذ االدارة الرياضتتتية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

 العريش



 

 

كليتة –استاذ القياس والتقتويم ورئتيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –ة الرياضية التربي

 موجهه عام في التربية البدنية والرياضة بوزارة التعليم بالكويت د/ مبارك ناصر سليمان العازمي 3

المستتتجل بدرجتتتة التتتدكتوراة  بعنتتتوان " العقبتتتات التتتتي تواجهتتته التخطتتتيط   عدددادل عبدددد الدددرازق مبدددار  مدددرزوق - 5
 االستراتيجي

 جامعة العريش في   –مرحلة المتوسطة بدولة الكويت  " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية لمنهج التربية البدنية لل 
 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

جامعتتتة  –ية وعميتتد كليتتتة التربيتتة الرياضتتتية استتتاذ االدارة الرياضتتت ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1
 العريش

كليتة التربيتة الرياضتية –استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية  ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة 2
 جامعة مدينة السادات –

استتتاذ مستتاعد ورئتتيس قستتم الجتتودة وتطتتوير التعلتتيم بتتوزارة التعلتتيم  ا.م.د/ عبد المحسن راشد العازمي 3
 تبالكوي

 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " القيادة التحويلية وعالقتها باالبداع االداري  عبد الرحمن بدر عمر العمر - 6

 م ، 11/4/2017جامعة العريش في  –بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/4/2017ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

التربيتة كليتة –استاذ القياس والتقويم ورئيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 جامعة العريش –مدرس بقسم االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية  د/ اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 3

 تربيةمدرس بقسم االدارة الرياضية كلية ال -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 

 -جامعة العريش ، لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل كالتالي : –الرياضية  

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

كليتة التربيتة –ستاذ القياس والتقويم ورئيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية ا ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " دور التنمية االدارية في تطوير عمل القادة    ممدوح مزلوة نزال سالم - 7

 جامعة العريش في  –ر مجلس كلية التربية الرياضية والموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بدولة الكويت " بقرا 
 م .25/4/2017م ، ولجنة الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 11/4/2017

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م



 

 

 عة العريشجام –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

كليتة التربيتة –استاذ القياس والتقويم ورئيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

استتتتاذ االدارة الرياضتتتية بقستتتم التربيتتتة االساستتتية بهيئتتتة التعلتتتيم التطبيقتتتي  ا.د/ بادي الدوسري 3

 بالكويت

 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان " دور االعالم الرياضي في نشر الحركة  لي عامر الحصينانموضي عبدهللا ع - 8

 م ، ولجنة 11/4/2017جامعة العريش في  –الرياضية للمراه بالوطن العربي " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/4/2017الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 

 -من السادة :وتتكون لجنة االشراف 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

كليتة التربيتة –استاذ القياس والتقويم ورئيس قستم اصتول التربيتة الرياضتية  ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2

 لساداتجامعة مدينة ا –الرياضية 

 جامعة العريش –مدرس بقسم االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية  د/ اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 3

 مدرس بقسم االدارة الرياضية كلية  -وقد رأت اللجنة العلمية بالقسم حذف السيد الدكتور / اسعد ابراهيم عبدهللا الترباني 
 -لكونة مدرس من خارج الجامعة ، لتكون لجنة االشراف بعد التعديل كالتالي : جامعة العريش ، –التربية الرياضية 

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

كليتة التربيتة –صتول التربيتة الرياضتية استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم ا ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2
 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

 المسجل بدرجة الدكتوراة  بعنوان "تنمية ممارسات االبداع االداري في المدارس  ناصر عيد غالب الملهوف - 9

 نة م ، ولج11/4/2017جامعة العريش في  –الحكومية بدولة الكويت " بقرار مجلس كلية التربية الرياضية 
 م .25/4/2017الدراسات العليا بالجامعة بجلستة في 

 -وتتكون لجنة االشراف من السادة :

 الوظيفة والجامعة االسم م

 جامعة العريش –استاذ االدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية  ا.د/ عز الدين حسيني جاد 1

كليتتة –م ورئتتيس قستتم اصتتول التربيتتة الرياضتتية استتتاذ القيتتاس والتقتتوي ا.د/ وائل السيد ابراهيم قنديل 2
 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 

استتتتاذ مستتتاعد ورئتتتيس قستتتم الجتتتودة وتطتتتوير التعلتتتيم بتتتوزارة التعلتتتيم  ا.م.د/ عبد المحسن راشد العازمي 3
 بالكويت

 
 الموافقة . : القرار

6/18 
 دة بشأن تسجيل الطالب الحاصلين على الدبلوم يتم تسجيلة بتخصص( من الالئحة الجدي 17النظر فيما ورد بالمادة )   

 الدبلوم أو اإلختيارى االول فى أما طالب الشعبة العامة فلهم الحق فى التسجيل بأى تخصص داخل األقسام العلمية بناءاً  

 األول .، كما يمكن التسجيل في اي تخصص داخل القسم العلمي الذي يتبع االختياري  على رغبة الطالب

 الموافقة  : القرار

6/19 
 بشأن تسجيل األبحاث

 تسجيل ابحاث
األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  من ا.م.د/ هاني عبد العزيز الديبالطلب المقدم 



 

 

 المضرب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة على تسجيل أبحاثه.

 نوعه اسم البحث م

ثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات التوافقية علي مستوى األداءات المهارية المركبة تأ 1
 لناشئي كرة السلة"

 فردي 

  جماعى دراسة بعض الخصائص النفسية أثناء المنافسة لالعبي بعض األنشطة الجماعية بدولة الكويت 2

 مشترك لتخصص تدريب كرة سلة بكليات التربية الرياضية في ج.م.عمحتوي برنامج أكاديمي مقترح  3

قنوة وثبنات المركنز ومسنتوى أداء التصنويبة الثالثينة التعلق باستخدام وزن الجسم علنى تأثير تدريبات  4
 .بالوثب لدى ناشئ كرة السلة

 فردي

 فردي تصميم وتقنين اختبار الرشاقة التفاعلية في كرة السلة 5

6 EFFECT OF BULGARIAN BAG EXERCISES ON CERTAIN PHYSICAL VARIABLES AND 

PERFORMANCE LEVEL OF PIVOT PLAYERS IN BASKETBALL 
 فردي

والدفاعية لدى ناشئ كرة  الهجومية الرشاقة التفاعلية وتحركات القدمينتدريبات الساكيو على تأثير  " 7
 السلة

 فردي

  مشترك ى العزيمة ومستوى األداء الخططي لدى العبي كرة السلة تأثير تدريبات الصالبة العقلية عل 8
 الموافقة . : القرار
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 إعادة تسجيل ابحاث
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  خالد عبد الفتاح إسماعيل البطاويد/ م.أ.الطلب المقدم من 

 المضرب

 السادات بخصوص الموافقة على اعادة تسجيل بحث بعنوان:كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  

Effects of Branched-Chain Amino Acids and Ginseng-Creatine supplementation on  

delayed onset muscle soreness and muscle damage in volleyball players 

 الموافقة  : القرار

6/21 

 تسجيل ابحاث
 األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات طارق محمد خليل الجمالد/ م.الطلب المقدم من ا.

 المضرب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة على تسجيل أبحاثه، وان األبحاث تقع ضمن الخطة 

 البحثية للقسم.

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م 

"تأثير القدرات التوافقية الخاصة على مستوى األداء املهاري لناشئي  1

 م2008أبريل  3-1من  فردي  هوكي امليدان". 

املؤتمر الدولى األول للتربية البدنية والرياضة 

والصحة قسم التربية البدنية والرياضة،كلية 

الكويت . -التربية األساسية   

باألهداف ومعايير الجودة الشاملة "العالقة التفاعلية بين اإلدارة  2

 زوجي  لتقييم أداء املدرب والعملية التدريبية لرياضة هوكي امليدان".    
اكتوبر 17-15من 

 م2008

املؤتمر العلمى الدولى  العاشر لعلوم التربية 

كلية التربية الرياضية للبنين -البدنية والرياضة

جامعة األسكندرية   –  

مستوى اإلنجاز التنافس ي لبعض املهارات في هوكي  "بناء مقياس ملكونات 3

 امليدان".
 م22/8/20011 فردى

–كلية التربية الرياضية بنين  -املجلة العلمية 

 جامعة الزقازيق

"االستتتتة ارة االنفعاليتتتتة وفاعليتتتتة التتتتاات وعالقريمتتتتا ب تتتتتا   املباريتتتتات لتتتتتدى  4

 العبى بعض رياضات ألعاب املضرب".

“Emotional arousal and self-efficacy and their relation to 

match's results some of the players Racket Sports Games”.   

 م1/1/2014 فردي

-مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 

 -جامعة أسيوط –كلية التربية الرياضية 

.38األصدار   

وير  بعض "تأثير برنام  مقترح باأللعاب الصغيرة على تنمية وتط 5

 م2014 11/ 6-4من  فردي القدرات التوافقية واملهارات األساسية لالعبي املشروع القوم للهوكي".

 -املؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر 

 -املؤتمر الدولي ال الث لإلبداع الرياض ي

 جامعة حلوان .–كلية التربية الرياضية 

ات وعالقته بفاعلية التخطيط إلدارة الوقت في  التدريب و املباري " 6

 األداء ومستوي النتا   لرياضة الهوكى".

 

 فردي
 10/ 1-29من 

2016 

كلية التربية –املؤتمر العلمى الدولى السابع 

التنمية البشرية   –الرياضية للبنات بالقاهرة 

 والقضيا واملعاصرة. 

كلية التربية  -مجلة تطبيقات علوم الرياضة  19/3/2017 فردى"التدريب املتقاطع وتأثتيره علتى بعض القدرات البدنية و املهارات  7



 

 

 جامعة األسكندرية .  –الرياضية للبنين  ركية لحارس مرمى الهوكى".الح

)التوزيع األحتمالى ل سب اإلستحواز و فاعلية األداء وعالقريا بمستوى  8

النتا   لتدعيم إتخاذ القرار فى مباريات الهوكى وفقا"لنظرية 

 "( .اإلحتماالت

 10/6/2017 فردى
كلية التربية  -مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 جامعة األسكندرية .  –الرياضية للبنين 

 
 الموافقة . : القرار

6/22 

األبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ د / أحمد أمين أحمد الشافعي أ.م. الطلب المقدم من

 بسيادته 

 ( بحث كالتالي:2) وعددهم

 لناشئي كرة القدم" والمهارىتأثير استخدام تدريبات سلم الرشاقة على مستوى األداء البدني "
The effect of using agility ladder exercises on the level of physical and skills performance 

 of junior footballers 

 األلعاب الخططية على فاعلية بعض المبادئ الهجومية لدى براعم كرة القدم تأثير برنامج تدريبي ُمقترح باستخدام"

 "سنة 12تحت  
The impact of a proposed training program using tactical games on the effectiveness of some 

 offensive principles in children football players under 12 years 

 قة .المواف : القرار

6/23 

بسيادتها األبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ رحاب عادل جبل د / أ.م الطلب المقدم من
 ( ابحاث كالتالي:3)وعددهم 

3D educational models and its relationship with basketball performance level for female physical 
 education students 

 "وتأثير استخدامه على جودة المقررات الدراسية لدى أعضاء هيئة التدريس اإللكترونيالتقويم  "
 "حلوان والسادات جامعتيلطالبات  التدريسيدراسة مقارنة لتأثير استخدام التعليم عن بعد على مستوى االداء "

 الموافقة . : القرار

6/24 

بسيادته األبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ  عبد الحليمعبد هللا/  دأ.م.الطلب المقدم من 
  ( بحث كالتالي:1)  وعددهم

Models technology using three-dimension and its effect on some performance and 
 emotional variables for preparatory stage pupils 

 افقة .المو : القرار

6/25 

 ضمن بسيادته والتي تقعاألبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الب المدرس السيد فتح هللا /د الطلب المقدم من 
 الخطة 

 ( بحث كالتالي:2وعددهم ) البحثية للقسم

 تأثير خرائط المفاهيم اإللكترونية علي مستوي التحصيل المعرفي في مادة طرق التدريس •

 ستوي المهارات الحركية األساسية لتالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي بمحافظة المنوفيةتقييم م •

 الموافقة . : القرار

6/26 
بسيادتها األبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ أميرة محمود طهد / أ.م.الطلب المقدم من 

 ( بحث كالتالي:1)وعددهم 
 ل الكتروني تفاعلي تطبيقي للتدريب الميداني "التربية العملية" للطالبات المعلمات بكلية التربية الرياضيةدلي

 الموافقة . : القرار

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 

ن كتاب السيد اللواء / م والمتضم 2017/  10/  9( المؤرخ فى  642بخصوص كتاب اإلدارة العامة للحماية المدنية رقم ) 
مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة والمتضمن تفضل السيد اللواء / وزير الداخلية بالتوجيه بالتنسيق مع المجلس 

( طلب لحضور  5األعلى للجامعات لحضور ندوات التوعية المزمع تنظيمها لطلبة الجامعات المصرية حيث تم ترشيح عدد ) 
 هذه الندوات .



 

 

 الموافقة .القرار : 
/  9( المؤرخ فى  642إرسال خطاب لمدير وحدة األزمات والكوارث بالكلية إلضافة كتاب اإلدارة العامة للحماية المدنية رقم )  7/2

 بخصوص ندوات التوعية المزمع تنظيمها لطلبة الجامعة ضمن الخطة السنوية للوحدة .م  2017/  10
 الموافقة .القرار : 

7/3 

بخصوص التنسيق بين إدارة أمن الجامعة ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ووحدة األزمات والكوارث ومخاطبة السيد 
اللواء / مدير أمن المنوفية والسيد العميد / مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية لتفعيل سبل التعاون بين مديرية أمن المنوفية 

 اضية بالسادات نحو القيام بدور السلمة والصحة المهنية فى مجال اإلطفاء .وكلية التربية الري
 الموافقة علي التنسيق وارسال خطابات بذلك .  القرار :

  2017/  12/  5م يوم الثلثاء الموافق  2018/  2017بخصوص تحديد موعد معرض الملبس لطلبة وطالبات الكلية للعام  7/4
 الموافقة .القرار : 

 ( مظلة إستكماالا لمشروع المقاعد حول الملعب .  20فى إطار تطوير الكلية ، تركيب )  7/5
 الموافقة .القرار : 

 م . 2017/  11/  29الطلب المقدم من شعبة الرياضات المائية ) بنات ( بخصوص المهرجان السنوى والمقام فى  7/6
 الموافقة .القرار : 

 عمال ثامناً : ما يستجد من أ
بخصوص رغبتها للعمل كمساعدة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  اسراء عبد الباسط شلبيالطلب المقدم من الباحثة /  8/1

وقامت بتمثيل الكلية بمنتخب  2017سالح الشيش حيث انها من اوائل الخريجين دفعة  –والرياضات المائية شعبة المبارزة 

 الجامعة لسالح الشيش .

 الموافقة .: القرار 
بخصوص المذكرة المقدمة من السيد أ.د/ وائل السيد قنديل رئيس قسم اصول التربية الرياضية في شأن المواد التكميلية للطالب /  8/2

احمد رضا " اولي دكتوراه " ادارة رياضية كشرط اللئحة في وضع بعض المواد التكميلية فقد حدد القسم المواد التكميلية بناءاا 
 التالي : علي

 قراءات في التشريعات والقوانين بالمجال الرياضي . – 1
 قراءات في اقتصاديات االدارة الرياضية . – 2
 قراءات في التنظيمات األهلية والدولية ) الرياضية ( . – 3
 قراءات في ادارى الدورات واألحداث الرياضية . – 4

 الموافقة .القرار : 
 ي للطلب الوافدين من دولة الكويت بدرجة الماجستير في التربية الرياضية وهم :النظر في القيد المبدئ 8/3

 الطاف غانم علي غانم البناو  تخصص طرق تدريس – 1
 فاطمة هادي عيد حجاج العازمي   تخصص اصابات وتأهيل  – 2
 طلل علء عبد الكريم عبد هللا علي  تخصص التدريب الرياضي – 3

 الموافقة .القرار : 
المدرس  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  من السيد د/ وليد محمود الشناوي الطلب المقدم  8/4

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة على تسجيل أبحاثه.
 جهة النشرتاريخ  نوعه عنوان البحث م



 

 

 النشر

ي علي تطوير مستوي تأثير برنامج لتدريب العقل 1

 أداء بعض المهارات الهجومية لناشئي تنس الطاولة

مايو  فردي

2010 

بحث منشور في مجلة العلوم البدنية والرياضة العدد الثامن 

 عشر المجلد األول كلية التربية الرياضية مدينة السادات

تطوير بعض القدرات الحركية الخامسة وتأثيرها  2

الجانبية لناشئي تنس  علي اداء الضربة اللوبية

 الطاولة

مارس  فردي

2011 

 بحث منشور في مجلة العلوم البدنية والرياضية

حركي  –تطوير بعض متغيرات االدراك الحس  3

وتأثيرها علي سرعة ودقة الضربة اللولبية لناشئي 

 سنة  15تنس الطاولة تحت 

يناير  فردي

2013 

نين المجلد مجلة بحوث التربية الرياضية للب –بحث منشور 

 –( كلية التربية الرياضية للبنين  92( العدد )  47رقم ) 

 جامعة الزقازيق

4 The relationship between the physical forming with 

some physical abilities and the standard of skillful 

performance for ping pong juniors . 

ت البدنية عالقة التكوين الجسمي ببعض القدرا

 ومستوي األداء المهاري لناشئي تنس الطاولة

نوفمبر  فردي

2013 

بحث منشور في مجلة علوم الرياضة الدولية كلية التربية 

 الرياضية للبنين باالسكندرية

فعالية استخدام االستراتيجية العقلية لتنمية الثقة  5

بالنفس علي توجيه التوتر ومستوي اداء مهارة 

 الطاولة االرسال في تنس

ابريل  فردي

2014 

كلية التربية  –بحث منشور في مجلة علوم وفنون الرياضة 

 الجزيرة -الرياضة للبنات 

تأثير التمرينات النوعية علي بعض المتغيرات  6

 الفسيولوجية والمهارية لدي ناشئي تنس الطاولة

ابريل  فردي

2016 

بحث منشور في مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

 ضية .الريا

تأثير التدريبات البصرية علي مستوي اداء بعض  7

 القدرات البصرية والمهارية في تنس الطاولة

ديسمبر  فردي

2016 

بحث منشور في مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

 الرياضية .

تأثير برنامج تعليمي باستخدام اسلوب التدريس  8

المتباين علي بعض المتغيرات البدنية والمهارات 

 االساسية في تنس الطاولة

مايو  فردي

2017 

بحث منشور في المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم 

 الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 

 
 الموافقة .القرار : 

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

 

 عميــــد الكليــــــة             أميــــن المـجلس             

                           

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى                   أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى      
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