
 
 

 :الحضـــــــور

( 195ساعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام ال 19/9/2017الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كالا  محمد طلعت أبو المعاطىبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

  واعتذر عن الحضور :

 
افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب  : االفتتاح

 موضوعات الواردة بجدول األعمال.بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة ال
 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 195 رقم الجلسة

 19/9/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى  1
 كلية للدراسات العليا والبحوثوكيل ال أ.د / مصطفى سامى عميرة   2
 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج و رئيس قسم  أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 3
 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت ونظريات رئيس قسم  أ. د/ منى مصطفى محمد على 4

 ورياضات الجماعية الرياضاتت تطبيقاونظريات  بقسمرئيس قسم  أ.د / طارق محمد النصيرى  5

 القوى  ألعابتطبيقات و رئيس قسم نظريات  أ.د / محمد عنبر بالل 6 المضرب
 تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو رئيس قسم نظريات  أ.د / أمل صالح سرور  7
  علوم الصحة الرياضيةرئيس قسم  أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8
 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةطرق التدريس المناهج و قسم أستاذ ب عصام الدين متولي عبد هللاأ.د/  9

 القوى  ألعابتطبيقات و أستاذ بقسم نظريات  ايمان ابراهيم  السيسيأ.د/  10
 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت وأستاذ  بقسم  نظريات  احمد سعيد خضرأ.د/  11

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية    العظيم شميس محمد عبدأ.د/  12

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر طارق محمد عبد الرؤوفأ.د/ 13

 الرياضات المائيةوتطبيقات المنازالت ونظريات أستاذ بقسم  أ.د / احمد إبراهيم عزب 14

والتدريب وعلوم الحركة رق التدريس طأستاذ متفرغ بقسم المناهج و أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 15
 القوى ألعابتطبيقات ونظريات أستاذ متفرغ بقسم  أ.د / بكر محمد سالم 16 الرياضية

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ حمدي عبده عاصم  17

  ضربالم ورياضات الجماعية الرياضاتتطبيقات ونظريات  أستاذ بقسم أ.د / جوزيف ناجى بقطر  18

 أقدم أستاذ مساعد   محمد عباس صفوتأ.م.د/  19

 أقدم مدرس     هبة هللا عباس الدين الدياسطيد/  20

 الوظيفة االسم م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1
 رياضية رئيس قسم أصول التربية ال أ.د / وائل السيد قنديل 2
 الرياضاتتطبيقات ونظريات أستاذ متفرغ بقسم  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 3

 المضرب ورياضات الجماعية



 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2017 سبتمبرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2
 مصادقة .تم االطالع وتمت ال 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 :

 م  2017/2018لعام الجامعي اعتماد توصيف مقررات الالئحة القديمة ل 2/2
 الموافقة  القرار:

 م  2016/2017اعتماد تقرير وحدة ضمان الجودة عن العام الجامعي  2/3
 الموافقة القرار:

 م  2017/2018اعتماد الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي  2/4
  .الموافقة  القرار :
   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي للتعيين بدرجة أستاذ  عاطف سيد احمد عبد الفتاحالطلب المقدم من د/ 

 العاب القوي بالقسم والكلية والجامعة بناءاً علي تقرير اللجنة العلمية للرياضة المدرسية .

 لموافقةاالقرار : 

3/2 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بشأن تعيين سيادتها  محفوظ عبد العظيم كابوه ندا م.د/الطلب المقدم من 

 أستاذ مساعد بذات القسم.

 موافقةالالقرار :

3/3 
ي المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي لرفع انتاجه العلمي للترق احمد عبد الوهاب خفاجيالطلب المقدم من د/ 

 لدرجة أستاذ مساعد .

 الموافقة .القرار :  

3/4 

المنازالت والرياضات  األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات سماح محمد أمين حالوهالطلب المقدم من األستاذة الدكتورة/ 
لقسم إلي قسم أصول المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص الموافقة علي نقل سيادتها من ا

التربية الرياضية بالكلية لعدم قدرتها علي التدريس بالقسم العملي لظروفها الصحية, مع تفضل سيادتها بإرفاق نسخة من تقرير 
 طبي مفصل بحالتها الصحية من مستشفى عين شمس التخصصي ـ قسم السجالت الطبية ـ جامعة عين شمس والذي جاء فيه:

لي المريض وجد انه يعاني من غضروف بالفقرات القطنية والعنقية بين الرابعة والخامسة القطنية بتوقيع الكشف الطبي ع
والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة العنقية مع التهابات روماتيزم بفقرات العنق والظهر مع التهابات بأعصاب الذراعين وعصب 

 هود العضلي وتجنب الوقوف لفترات طويلة.النسا وضغط علي الحبل الشوكي لذا يحتاج إلي تجنب المج
 .لعرض علي القومسيون الطبي ثم العرض علي األقسام العلميةا :القرار

3/5 
جامعة المنوفية   – عميد كلية التربية الرياضية -إبراهيم محمود غريب بشأن الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/

األستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  أمل صالح سرورتور /  بالموافقة على انتداب السيد األستاذ الدك

بنات ( بواقع يومين في األسبوع لمقرر  –للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين  والعروض الرياضية



 م.  2018م/ 2017تمرينات وعروض رياضية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 . رفضلا :القرار

3/6 

جامعة المنوفية   –عميد كلية التربية الرياضية  -إبراهيم محمود غريب بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور/ 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز المدرس  رشا يحيى السيد الحريري بالموافقة على انتداب السيد الدكتور / 

بنات ( بواقع يومين في  –بية الرياضية بشبين الكوم ) بنين للتدريس بكلية التر والتمرينات والعروض الرياضية

 م.2018م/ 2017األسبوع لمقرر التعبير واإليقاع الحركي  للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 .  الرفض :القرار

3/7 

باز رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجم –أمل صالح سرور الدكتور/  األستاذ ةبشأن الطلب المقدم من السيد

األستاذ المتفرغ  سعيد عبد الرشيد والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة على انتداب السيد األستاذ الدكتور / 

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية لتدريس مادة تخصص تمرينات ) بنين ( بواقع يومين في األسبوع  

 م.2018م/ 2017للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 الموافقة  . :القرار

3/8 

بشأن الطلب المقدم من شعبة الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة 

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز  حمدي أحمد وتوت على انتداب السيد الدكتور / 

منوفية لتدريس مادة تمرينات ) بنين( بواقع يومين في األسبوع  للفصل الدراسي جامعة ال -والعروض الرياضية 

 م.2018م/ 2017األول للعام الجامعي 

 . لموافقةا :القرار

3/9 

 حسين شوقي أبو الحديدالمائية بشأن انتداب م.م/  تالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضيا

 يس مادة المصارعة .بخصوص االشتراك في تدر

 الموافقة  . :القرار

3/10 

بناء علي الخطابات الواردة إالي قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية من السادة األساتذة رؤساء 

 م /2017الُشعب بالقسم الحتياجاتهم الملحة والضرورية من تعين الهيئة المعاونة )معيدين ـ معيدات( للعام الجامعي 

 م وهم:2018

 العدد )تعين( الُشعبة م

 ـ1
 السباحة

 (2) بنات

 (2) بنين

 ـ2
 المصارعة

 (1) بنات

 (1) بنين

 ـ3
 المالكمة

 (1) بنات

 (1) بنين

 ـ4
 المبارزة

 (2) بنات

 (2) بنين

 (1) بنات الجودو ـ5



 (1) بنين

 ـ6
 الكاراتيه

 (1) بنات

 (1) بنين

 ستيفاء متطلبات األعمال اإلدارية الخاصة بالالئحة القديمة والجديدة بكل ُشعبة.وذلك للمساعدة في ا

 . يحال إلي لجنة االحتياجات بالكلية القرار :

3/11 

بناء علي الخطابات الواردة لقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية من السادة األساتذة رؤساء الُشعب 

م من األقسام النظرية 2018م / 2017لحة والضرورية من انتداب الهيئة المعاونة للعام الجامعي بالقسم الحتياجاتهم الم

 بالكلية لحين تعين الهيئة المعاونة )معيدين ـ معيدات( للقسم وهم:

 الُشعبة م
العدد 

 )انتداب(
 القسم التابع له المنتدب االسم

1

 ـ
 السباحة

   (2) بنات

 (2) بنين

 مم.م/ محمد بكر سال

المناهج وطرق التدريس 

والتدريب وعلوم الحركة 

 الرياضية

م.م/ كريم إبراهيم 

 غريب
 العلوم الصحية

2

 ـ
 أصول التربية الرياضية م.م/ حسين شوقي (1) بنين المصارعة

3

 ـ
 (1) بنين المالكمة

م.م/ عاصم السيد 

 قنديل

المناهج وطرق التدريس 

والتدريب وعلوم الحركة 

 الرياضية

6

 ـ
 (1) بنين الكاراتيه

م.م/ عبد الرحمن 

 غانم
 العلوم الصحية

 بالالئحة القديمة والجديدة بكل ُشعبة. وذلك للمساعدة في استيفاء متطلبات األعمال اإلدارية الخاصة

 الموافقة مع ارسال خطابات لألقسام العلمية القرار :

3/12 

تاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية األس رضا يوسف يسري عبد القادرالطلب المقدم من أ.د/ 
الصادر في  371وذلك بخصوص الموافقة علي اعتبار سيادته في مهمة رسمية بناءاا علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

ي داخل مصر أو خارجها والتي بشأن اعتبار العاملين المشاركين في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية ف 2001مارس  20
يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع 

سنة ( مع بعثة المنتخب القومي  16مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل , وذلك لسفر سيادته كمدرب ) كاتا ناشئين تحت 
 14/9/2017سنة ( خالل الفترة من  21ناشئين تحت  –لمغرب للمشاركة في بطولة البحر المتوسط ) شباب للكاراتيه الي ا

 م , ومرفق طيه نسخة من القرار الوزاري . 18/9/2017وحتي 
 .الموافقة  القرار :
 شئون التعليم والطالب رابعا: 



 م  2017/2018ي اعتماد الخطة الدراسية للفصل الدراسي األول للعام الجامع 4/1

 الموافقة . القرار :

4/2 

بالفرقة الثانية من كلية التربية الرياضية جامعة  مريت صبري عبد السيد شحاتهبخصوص بيان الحالة المقدم من الطالبة / 
يف لعرضه علي ) وافد ( بالفرقة الثانية من كلية التربية الرياضية جامعة بني سو  عبد هللا راشد علي العازميسوهاج والطالب / 

 األقسام العلمية وعمل مقاصه لهم .

 .تعرض علي لجنة المقاصةالقرار : 
للفرقــة الرابعــة علــي ان يكــون الميعــاد بــدءاا مــن يــوم  2016/2017بخصــوص تحديــد ميعــاد امتحــان الــدور الثــاني للعــام الجــامعي  4/3

 م . 18/10/2017وحتي  14/10/2017السبت الموافق 

 .قةالمواف القرار : 

4/4 
م للفرقـة الرابعـة علـي ان يـتم اسـناد اعمـال منتـرول  2016/2017بخصوص تشكيل كنترول امتحـان دور نـوفمبر للعـام الجـامعي 

 دور نوفمبر لكنترول الفرقة الرابعة .

  الموافقة.القرار : 
ألولي اللون األصفر والفرقة الثانية م علي ان يكون الفرقة ا 2017/2018بخصوص تحديد الزي للفرق األربعة للعام الجامعي  4/5

 اللون األخضر والفرقة الثالثة اللون األحمر والفرقة الرابعة اللون األزرق . 

  .والموافقة علي التعاقد مع احدي الشركات الموافقةالقرار : 
( فيما يخص  600الجامعة رقم )  بشأن ما جاء بقرار السيد أ.د/ رئيس محمد الباقيريبخصوص المذكرة المقدمة من السيد ا.د/  4/6

 تشكيل لجنة اإلشراف العام ولجنة اإلشراف الفني ولجنة األعمال اإلدارية للتربية العملية علي ان تكون :

 لجنة اإلشراف العام :

 تشكل برئاسة عميد الكلية الذي يتولي مهام المشرف العام وعضوية كالً من :

 وكيل الكلية المختص . -
 ي .رئيس القسم العلم -
 أحد أساتذة القسم المتخصصين يختاره العميد من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي . -

 لجنة اإلشراف الفني :

يشكلها القسم العلمي المختص وتعتمد من عميد الكلية " المشرف العام " وتشكل برئاسة وكيل الكلية المختص و من ثالثة الي 

لعلمي المختص بالكلية  طبقاً لألقدمية العلمية بما في ذلك األساتذة المتفرغين ومن ثالثة خمسة أعضاء من هيئة التدريس بالقسم ا

 الي خمسة  من المشرفين الخارجيين من الموجهين بالتربية والتعليم مع مراعاة تمثيل جميع المراحل .

 : لجنة األعمال اإلدارية

شرف العام " وتشكل بقرار من عميد الكلية في بداية العام الدراسي يشكلها القسم العلمي المختص وتعتمد من عميد الكلية " الم
 برئاسة وكيل الكلية المختص وعضوية كالً من :

 وكيل الكلية للدراسات العليا ) في حالة وجود تربية عملية لطالب الدراسات العليا بالكلية ( -
 

 أمين الكلية . -
 مدير إدارة شئون الطالب بالكلية  -
 العملية " الموظف اإلداري "رئيس قسم التربية  -
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  -



 طالب ( مرحلة البكالوريوس بحد أقصي عشرة موظفين علي مستوي الكلية بالكامل. 500موظف إداري لكل )  -
 طالب ( مرحلة الدراسات العليا بحد أقصي عشرة موظفين علي مستوي الكلية بالكامل . 500موظف إداري لكل )  -
وين من اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة لكل كلية بها تربية عملية لطالب مرحلة البكالوريوس والليسانس عض

 وعضو من اإلدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة بكل كلية بها تربية عملية لطالب الدراسات العليا .

  الموافقة. : القرار

   خامساً: العالقات الثقافية

5/1 
األستاذ المساعد لحضور دورة صقل المحاضرين الدوليين فى المستوى األول   عاطف سيد أحمد عبد الفتاحد / الطلب المقدم من  أ.م.

 2017سبتمبر  22إلى  18بمركز التنمية االقليمى التابع لالتحاد الدولى أللعاب القوى  فى الفترة من 

 الموافقة . :القرار
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لحضور دورة صقل المحاضرين الدوليين فى المستوى األول  بمركز   عزه محمد عبد الحميد العمرىم من  أ.د / الطلب المقد

 .2017سبتمبر  22إلى  18التنمية االقليمى التابع لالتحاد الدولى أللعاب القوى فى الفترة من 

  . الموافقة : القرار
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بخصوص تقديم  رئيس الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشان الخطاب الوارد إلينا  من مكتب السيد الدكتور/

الدعم للجهات البحثية المصرية لتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية والندوات وورش العمل وكذلك دعم الباحيثن المصريين 

لموهوبين والفرق البحثية من طالب للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات والمعارض والمسابقات الدولية الي دعم الطالب ا

المدارس والجامعات بهدف وجود تواصل واحتكاك مباشر بين الباحثين المصريين ونظرائهم بالخارج وعلي السادة الراغبين 

في الحصول علي اي من انواع الدعم التقدم للتسجيل ومال النماذج من خالل الرابط التالي 

:http://submission.asrt.sci.eg 

  .أحيط المجلس علما    : قرارال
االتفاقيات والمؤتمرات ادارة المركزية للعالقات الثفاقية ادارة االتفاقيات والتبادل التجاري بتاريخ  الخطاب الوارد إلينا من ادارة 5/4

العلوم االنسانية  والمتضمن تلقيهم كتاب وزارة الخارجية بشان مقابلة مدير معهد الدراسات التنموية التابع لكلية 15/8/2017

 0بجامعة نيروني

  .أحيط المجلس علما    : القرار
الخطاب الوارد إلينا  من مكتب السيد الدكتور / نائب رئيس الجامعة بشان المؤتمر العلمي السابع ) الدولي الثالث ( بكلية  5/5

ت العربية في ضوء التحديات المعاصرة"جامعة المنوفية بعنوان " التربية الوجدانية في المجتمعا التربية  بشين الكوم

  2017اكتوبر  12-11في الفترة  

  .أحيط المجلس علما    : القرار
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الخطاب الوارد إلينا  من مكتب  السيد الدكتور/ نائب رئيس الجامعة بشان )المؤتمر الدولي الثالث  في تاريخ العلوم عند العرب 

في الفترة 0عربي اإلسالمي أصالة ومعاصرة، وابداع وتثاقف وتعايش"بالدولة االمارات والمسلمين ( بعنوان " التراث العلمي ال

 2017ديسمبر  7-5من 

  .أحيط المجلس علما    : القرار
5/7 

العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية بصدد  األمانةبشان  الخطاب الوارد إلينا  من مكتب  السيد الدكتور/ رئيس الجامعة

 2017 /10/ 25تمر تحت عنوان التعاون العربي في مواجهة اإلرهاب وتحقيق التنمية االقتصادية" الفترة منتنظيم مؤ

  .أحيط المجلس علما    : القرار
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 
 عاب بعنوان المسجل بقسم األل طارق عاطف إبراهيم الصباحيمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث/ 

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



 م "2013بطولة العالم لكرة اليد للرجال اسبانيا 

  الموافقة. : القرار
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المقيدة بدورة اكتوبر آالء أحمد عبد هللا دبركى الفرماوى اضية للدارسة/ تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الري

والمسجلة بقسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى بعنوان " تأثير برنامج مقترح باستخدام التدريبات الباليستية على القدرة العضلية  2014

 و المستوى الرقمى لناشئات الوثب الثالثى". تحت اشراف السادة :

كلية  -أستاذ ألعاب القوى ورئيس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  . د / محمد عنبر محمد باللأ 

 جامعة مدينة السادات . -التربية الرياضية  

كلية التربية  -األستاذ المساعد بقسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد          

 ات. جامعة مدينة الساد-الرياضية 

  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة على النحو التالى :

 

كلية  -أستاذ ألعاب القوى المتفرغ بقسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  أ . د / بكرمحمد أحمد سالم

 جامعة مدينة السادات . ) مناقشاً (-التربية الرياضية  

 أستاذ تدريب ألعاب القوى بقسم نظرياتو تطبيقات مسابقات الميدان  أ.د/ محمد محمد أحمد الضهراوى 

 جامعة الزقازيق )مناقشا(. –كلية التربية الرياضية للبنين  –و المضمار 

كلية   -أستاذ ألعاب القوى ورئيس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 لسادات . ) مشرفاً ورئيساً (جامعة مدينة ا-التربية الرياضية  

كلية التربية الرياضية  -األستاذ المساعد بقسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى أ.م.د/ عاطف سيد أحمد          

 جامعة مدينة السادات.) مشرفاً (-

  . الموافقة : القرار
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المقيد بدورة  محمد شافعي عبدالوهاب ديابلدارس/ة لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضي

) اللوائح والسياسات المتبعة في االتحاد  -والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية والترويح في موضوع:2012اكتوبر 

 9/12/2014المصري للتنس وتأثيرها علي الممارسة ( ) دراسة تحليلية ( تاريخ تسجيل الرسالة

 -لجنة اإلشراف  : 

 .د/لبيب عبدالعزيز لبيب         أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية أ

 أ.م.د/  فتحي توفيق فتحي       أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية

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

ً  لبيب عبدالعزيز لبيب  أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د/ 1  مشرفا

ً  أ.د/ وائل السيد قنديل       أستاذ القياس والتقويم  ورئيس قسم أصول التربية الرياضية " 2  مناقشا

 عاب المضرب بكلية أ.م.د/ ناصر أبوريد علي  أستاذ مساعد بقسم تدريب األلعاب الجماعية وأل 3

 التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان          

 ً  مناقشا

ً  أ./.د/ فتحي توفيق فتحي       أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 4  مشرفا

 



 الموافقة. القرار:
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المقيد بدورة  محمد النوحي ممحمد عبدالحليلدارس/تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل

) دراسة تحليلية لتطوير مراكز الشباب باستخدام  -والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان : 2014اكتوبر 

 م8/12/2015أسلوب الفجوة بمركز ومدينة دمنهور( وتاريخ تسجيل البحث 

 تحت إشراف:  

 أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطال ب بالكلية     أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري 

 أ.م.د/  فتحي توفيق فتحي       أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 الرياضية المتفرغ بكلية التربية الرياضية بأبوقير سالمة     أستاذ اإلدارة زأ.د/ محمد عبدا لعزي 1

 جامعة اإلسكندرية                                                

 ً  مناقشا

ً  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري     أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  2  مناقشا

ً  "أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبيب      زأ.د/لبيب عبدا لعزي 3  مشرفا

ً  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي     أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 4  مشرفا

 
 الموافقة  : القرار
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المقيد بدورة  سني عبد الفضيل الشيخمحمد حلدارس/تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل

) دراسة تحليلية للتسويق الرياضي في األندية  -والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان : 2014أكتوبر 

 8/12/2015الرياضية الخاصة ( تاريخ تسجيل الرسالة 

 تحت إشراف :

 تنس  ووكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليةأ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب                أستاذ إدارة ال

 د/ محمد حسين بكر سلم                مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية 

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

ً  لكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبيب     أستاذ إدارة التنس  ووكيل ا زأ.د/لبيب عبدا لعزي 1  مشرفا

ً  الحسيني      أستاذ مساعد وقائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية بالعريش نأ./د/ عز الدي 2  مناقشا

ً  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي     أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 3  مناقشا
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المقيد بدورة ياسر صافي عبد الحميد عبد الرحمن  /لدارسلجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية لتشكيل 

تأثير استخدام الكمبيوتر جرافيك علي تعليم المنازالت والرياضات المائية بعنوان "  نظريات وتطبيقات بقسم 2012أكتوبر 

 ." سباحة الزحف علي الظهر  للمبتدئين

 تحت إشراف 

 أ.د / مجدي محمود فهيم                  أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس 



 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بالكلية                                                       

 سم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية أ.د/ مصطفي سامي عميرة              أستاذ الرياضات المائية بق

 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بالكلية                                                

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية        د/ عمرو محمود حنفى وهدان  

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

التدريس  أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق        أ.د/ عصام الدين متولي عبدهللا 1
كلية التربية  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبـ 

 الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 ً  مناقشا

  طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس  أستاذ مجدي محمود فهيم د/ أ. 2

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بالكلية           

 ً  مشرفا

 أستاذ الرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت   مصطفي سامي عميرةأ.د/  3

 والبحوث ـ بالكليةوالرياضات المائية ووكيل الكلية للدراسات العليا 

 ً  مشرفا

أستاذ السباحة بقسم تدريب الرياضات الفردية ـ كلية التربية  محمد أحمد عبد هللا جادأ.د/  4

 الرياضية ـ جامعة حلوان

 مناقشاً 
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المقيد بدورة أكتوبر  لطفي حويتإبراهيم عصام  /لدارستشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل

دراسة تحليلية لبعض المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بعنوان "  نظريات وتطبيقات بقسموالمسجل 2012

سنة في رياضة  21محددات األداء الفني لالعبي الكوميتيه في بطوالت الجمهورية المفتوحة المؤهلة لمنتخب مصر تحت 

 ." م2015 الكاراتيه

 تحت إشراف 

 أ.د/ محمد نبوي األشرم       أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية

 أ.م.د/إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى        أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت بالكلية

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت بالكلية           د/ رضا يوسف يسرى عبد القادر    

 على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم 

أ.د/ بسمات محمد علي شمس الدين    أستاذ تدريب الكاراتيه بقسم المنازالت والرياضات  1

 .الفردية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة المنيا

 شا  مناق

 أ.د/ محمد نبوي األشرم         أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات 2

 المنازالت والرياضات المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات          

 مشرفا  

 أ.م.د/إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى   أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات      3

 . المنازالت والرياضات المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات           

 مشرفا  

 المنازالت  بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ        ابراهيم عزبأ.د/ أحمد  4

 بالكلية المائيةوالرياضات                                          

 مناقشا  

 

 ةالموافق  : القرار
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ا لمقيد بدورة محمد محمود عبد المجيد سليمة  /لدارستشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل

تأثير برنامج تعليمي باستخدام مهارات المنازالت والرياضات المائية بعنوان "  والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات2012أكتوبر 

 " بعض نواتج التعلم للمعاقين ذهنيا  سالح سيف المبارزة علي 

 تحت إشراف 

 أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب      أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية

 أ.د/ محمد عباس صفوت           أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 

 

مد فوزي      أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية أ.د/نعيم مح 1

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة المنوفية
 مناقشا  

 أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب        أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت   2

 .والرياضات المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات                                

 مشرفا  

أ.د/ محمد عباس صفوت  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ـ  3

 كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 مشرفا  

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات         أ.م.د/ مني محمد كمال 4

 .المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات                                    

 مناقشا  
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المقيدة بدورة أكتوبر  بحبح منسرين عبدا لسال / ةرسلداتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل

) دور اإلعالم الرياضي في تشكيل الثقافة الرياضية  -والمسجلة بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان :2012

 لطالب جامعة مدينة السادات  ( .

 تحت إشراف 

 ضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةأستاذ اإلدارة الرياشميس             مأ./د/ محمد عبدا لعظي

 -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :

ً  "أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالهرم جامعة  حلوان أ.د/وليد مرسي الصغير  1  مناقشا

ً  ل التربية الرياضية بالكليةأستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصوشميس    مأ./د/ محمد عبد العظي 2  مشرفا

ً  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي        أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 3  مناقشا

 
 الموافقة  : القرار

بحث دكتوراه  بعنوان " تقويم مواصفات جهاز عارضة التوازن في ضوء   محمد عبده علي إبراهيم رسالنتسجيل الباحث /  6/10
بعض االختبارات البدنية والمهارية والخصائص البيوميكانيكية و أثره علي درجة النهايات الحركية   " بعد اإلنتهاء من 

 السيمنار العام .

 تحت إشراف :

 أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر  أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة بالكلية - 1
 أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم  أصول التربية بالكلية                     أ.د/ وائل السيد قنديل      - 2

 

 مشرفا

 مشرفا

 

 الموافقة  : القرار

والمسجلة بقسم التمرينات والجمباز والمسجلة بذات  2012المقيدة بدورة اكتوبر  أية عادل عبد الواحد /مد مدة الدراسة للباحثة  6/11



 30/9/2018الى  1/10/2017من القسم والمد فى الفترة 

 الموافقة  : القرار

والتى  2017/2018دكتوراة ( للعام الجامعى  –ماجستير –النظر فى تحديد موعد الدراسة لطالب الدراسات العليا ) دبلوم  6/12

 ( اسبوع  15/17ولمدة من )  1/10/2017تبدأ من 

 الموافقة  : القرار

 حان التأهليى دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية  النظر فى تحديد  موعد امت 6/13

 باستثناء اإلختبار الشفوى  4/10/2017وينتهى فى  2/10/2017فى الفترة من 

 التوقيت المقرر اليوم والتاريخ

 1-10 المجال العام )  تحريرى ( 2/10/2017األثنين 

 1 -10 المجال المرتبط  ) تحريرى (  4/10/2017األربعاء 

 1 -10 المجال التخصص ) تحريرى (  8/10/2017حد األ

 1 -10 عام + مرتبط + تخصص ) شفوى (  
 

 الموافقة  : القرار

النظر فى اإلقتراح المقدم من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن مراعاة عدم اإلنفراد باإلشراف العلمى على الرسائل تطبيقاً  6/14

صاب اإلشراف على السادة أعضاء هيئة التدريس باألقسام وتطبيقاً لمعاير الجودة ومتطلباتها فى هذا لمبدأ التوزيع العادل لن

 الشأن . 

 الموافقة  : القرار

بخصوص انتداب أحد السادة األساتذة من كلية اآلداب جامعة المنوفية لتدريس مادة اللغة االنجليزية لطالب الفرقة األولي  6/15

 ولمدة ثالثون أسبوعاً . 1/10/2017والتي تبدأ من  2016/2017ن لإلعادة "دورة أكتوبر ماجيستير " الباقي

 الموافقة  : القرار

 بشأن تسجيل األبحاث  6/16

 بشأن تسجيل أبحاثه وهي كاآلتي  .  محمود يوسف محمدبشأن الطلب المقدم من السيد األستاذ مساعد دكتور / 

 شرجهة قبول الن النوع عنوان البحث م

تاريخ 

قبول 

 النشر

1 
دراسة تحليلية إلصابات العبي كرة اليد 

 وفق مراكز اللعب
 زوجي

لعلوم وفنون التربية  أسيوطالمجلة 

 الرياضية
2014 

2 

تأثير  برنامجين تأهيلين للمصابين 

بجذوع القدم على بعض المتغيرات  

 البدنيةوالبيو كيميائية والفسيولوجية

 فردى
فنون التربية لعلوم و أسيوطالمجلة 

 الرياضية
2015 

الرياضية  لالعبي  كرة  اإلصابات 3

الطائرة وعالقتها باللياقة البدنية الخاصة 
 فردى

المجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

 2015 الرياضية



 

 والمنافساتاإلعداد خالل فترتى 

4 
تأثير التمرينات والتيارات الكهربائية 

 يةالفقرات القطن آالمالعالجية  على 
 فردى

 –علمية  -مجلة علوم الرياضة  دورية

محكمة كلية التربية الرياضية جامعة 

 المنيا

2016 

5 

أثر برنامج تدريبي وقائي لتحسين معدل 

نسبة القوة العضلية لعضالت العاملة 

على مفصل الركبة  للحد من اإلصابات 

 .الرياضية لدى ال عبى كرة السلة

 فردى
التربية المجلة اسيوط لعلوم وفنون 

 الرياضية
2017 

6 

عالقة متغيرات التدريب باإلصابات 

حدوثها لالعبي كرة  وأسبابالرياضية 

 .اليد

 فردى

 –علمية  -مجلة علوم الرياضة  دورية

محكمة كلية التربية الرياضية جامعة 

 المنيا

2017 

7 

تأثير برنامج تأهيلي مقترح على الكفاءة 

م الوظيفية لمفاصل الركبة لمرضى الرو

 تؤيد

 فردى
المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم 

 جامعة حلوان -الرياضة
2017 

 

 الموافقة  : القرار

الدكتورة/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الطلب المقدم من  6/17

 ات بغرض تسجيل أبحاث )انتاج علمي( وهي:المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساد

( سنوات على المستوى الرقمي في رياضة 10ـ تأثير برنامج للتدريب على المهارات النفسية للنشء تحت سن )1

 السباحة. )مشترك(

نفسية( )العقلي ـ العضلي(علي بعض المتغيرات )البدنية ـ الفسيولوجية ـ ال السترخاءالعميق واالتنفس  ـ تأثير تدريبات2

 لدي مالكمي وسباحي الدرجة األولي. )مشترك(

ـ تأثير بعض األلعاب الترويحية علي تنمية اإلدراك )الحس ـ حركي( ومستوي األداء المهاري لبراعم السباحة. 3

 )فردي(

حة الظهر. ـ فاعلية استخدام أسلوب الدمج لذوي االحتياجات الخاصة )القابلين للتعلم( باأللعاب المائية علي تعلم سبا4

 )فردي(

 الموافقة  : القرار

 األستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس/ احمد أمين احمد الشافعي  الطلب المقدم من السيد األستاذ مساعد دكتور 6/18

 -والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بشأن تسجيل أبحاثه وهي كاآلتي  :

1- Improving the Muscular Imbalance of penalty Corner players of Hockey. 1-  

 مشترك"تحسين التوزان العضلي لالعبي الضربة الركنية الجزائية في الهوكي"

2- 2 - The Relationship of Developing Coordination Abilities With the Level of 
performance of some Basic Skills of Young female Basketball 

 فقية بمستوي اداء بعض المهارات االساسية لناشئات كرة السلة" مشتركعالقة تنمية القدرات التوا

3- 3 - The Effect of Using Contrast Training During The Pre-season period on the 
Level of Ability of Muscle in Junior footballer Players 

 توي القدرة العضلية لناشئي كرة القدم"" تاثير استخدام التدريب المتباين خالل فترة االعداد علي مس 



 فردي / غير منشور                                      

4- 4 - The Effect of Using polar System in Structuring the Training load on Delaying 
Muscle fatigue in football players 

نظام بولر علي تاخير التعب العضلي لدي العبي كرة القدم " تاثير تقنين حمل التدريب حمل التدريب باستخدام  -

 فردي / غير منشور

 الموافقة  : القرار

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 

( بالالئحة الجديدة للكلية ) بنين / بنات ( بخصوص إلزام طالب الفرقة األولى بحضور معسكر  17مناقشة ما جاء بالمادة ) 
لمدة أسبوعين لتنمية البيئة وخدمة المجتمع فى مجاالت التربية الرياضية , وال ينتقل الطالب أو الطالبة للفرقة الثانية إال  تربوي 

 إذا كانت نتيجتهم ) الئق ( فى نهاية المعسكر .

 الموافقة  : القرار

7/2 

 م .  2018 م / 2017الخطة المقترحة ألنشطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 

 تنظيم ندوات وورش عمل داخلية وخارجية لخدمة المجتمع ) مدارس / مصانع / أندية / مراكز الشباب ( ▪
 المشاركة فى األنشطة الخارجية لخدمة المجتمع والبيئة الخارجية . ▪
 إنشاء سوق ريادى ) منفذ بيع المالبس الرياضية / الكتاب الجامعى ( . ▪
 جتمع وتنمية البيئة .تكوين أسرة طالبية لخدمة الم ▪
 تنظيم المهرجانات والمسابقات واألنشطة الطالبية والترويحية . ▪
 . واألعيادإقامة االحتفاالت فى المناسبات  ▪

 الموافقة  : القرار

 عقد ندوة تعريفية تثقيفية عن الكلية والترحيب بالطالب الجدد . 7/3

 الموافقة  : القرار

 رش العمل بالكلية .بشأن خطة إقامة الندوات وو  7/4

 الموافقة  : القرار

 بشأن عمل معرض المالبس .  7/5

 الموافقة  : القرار

 بشأن مسايرة توصيات وحدة ضمان الجودة ولجنة المراجعة الخارجية. 7/6

 الموافقة  : القرار

 بشأن تكليف أمين سر للجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 7/7

 قةالمواف  : القرار

 بشأن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لمركز الخدمة العامة بالكلية .  7/8



 الموافقة  : القرار

 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

من قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي الي قسم المناهج وطرق  مصطفي مصطفي عطوةبشأن انتقال السيد أ.د/  8/1
 اضية.التدريس والتدريب وعلوم الحركة الري

 . رفض النقل    القرار :
 م مع بداية العام الدراسي الجديد . 1/9/2017بشأن تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية اعتباراا من  8/2

 الموافقة  : القرار

 

ريوس و ) دوالر أو ما يعادلها بالمصري ( لطلبة مرحلة البكالو  300بشأن زيادة مصروفات الطلبة الوافدين بمقدار )  8/3
دوالر أو ما يعادلها بالمصري ( لطلبة الدراسات العليا علي ان تخصص لزيادة فاعلية العملية التعليمية التطبيقية  350

) تجهيزات الحاسب اآللي وتجهيزات المالعب وتجهيزات امتحان التأهيلي لمرحلة الدكتوراه ( . وفي حالة تقدم الطالب 
 دوالر أو ما يعادلها بالمصري (عن كل مادة . 50أحد المواد يتم دفع رسم وقدره )  الوافدين بالتماس لمراجعة نتيجة

 الموافقة  : القرار

جامعة المنوفية بشأن الخطة الدراسية للفصل الدراسي األول بقسم اللغة  –بخصوص الخطاب الوارد من كلية اآلداب  8/4
 م . 2018/ 2017العربية للعام الجامعي 

 وافقةالم  : القرار

بخصوص الموافقة علي االشتراك في المؤتمر العلمي  هبة هللا عصام الدين عباس الدياسطيالطلب المقدم من د/  8/5
 2017اكتوبر  31الي  28الدولي الثاني لعلوم الرياضة " واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة " في الفترة من 

علية استخدام أسلوب الدمج لذوي االحتياجات الخاصة " القابلين للتعلم " دولة الكويت ببحث تحت عنوان " فا –م 
 باأللعاب المائية علي تعلم سباحة الظهر .

 الموافقة  : القرار

 رة بخصوص التقدم للترشيح لعضوية االتحاد المصري للمصارعة .احمد عبد الحميد عماالطلب المقدم من السيد أ.د/  8/6
 الموافقة  : القرار

بخصوص التقدم للترشيح النتخابات عضوية مجلس إدارة نادي  خالد عبد الحميد شافعالطلب المقدم من السيد أ.د/  8/7
 أصحاب الجياد باإلسكندرية .

 الموافقة  : القرار

 

دة بدورة أكتوبر المقيشيماء علي محمد صالح /ةلدارستشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ل 8/8

المعسكرات  إدارةالصعوبات التي تواجه إدارة رعاية الشباب في )  -والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية  بعنوان : 2012

  الطالبية " 

 تحت إشراف:  

 جامعة مدينة   – محمد عبد العظيم شميس      أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضيةأ.د/ 



 السادات                                                                        

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

ً                                                 انور وجدي علي الوكيل          أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا أ.د/  1  مناقشا

 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بكلية        محمد عبد العظيم شميسأ.د/  2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية                                        

 مشرفا  

 بقسم أصول التربية الرياضية بكلية   أستاذ القياس والتقويم              وائل السيد قنديل  أ.د/ 3

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية                                          

 مناقشا  

 

 الموافقة  : القرار

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

 

  أميــــن المـجلس       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى         
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