
 
 

 :الحضـــــــور

عقدت الجلسة رقم  العاشرةم  في تمام الساعة  18/9/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كالا  محمد طلعت أبو المعاطى( برئاسة األستاذ الدكتور/ 207)

  واعتذر عن الحضور :

 
  : االفتتاح

حيم" والترحيب بالسادة افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الر 
 أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   
 المصـــادقات  أوالً:  

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

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر ءءء       
 2018/2019 العام الجامعي 207 رقم الجلسة

بدء  18/9/2018 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع العاشرة االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري  1

 البحوثوكيل الكلية للدراسات العليا و  أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

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

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

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

 س قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضربرئي أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف  6

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  أ.د / أمل صالح سرور  7

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

 تربية الرياضية أستاذ بقسم أصول ال أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  9

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ مجدي محمود فهيم  10

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 11

 جماعية ورياضات املضربأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات ال  عادل رمضان بخيتأ.د /  12

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  عاطف سيد احمدأ.د/  13

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 14

 أقدم أستاذ مساعد   عبد الجواد الوراقيمحمدياسر أ.م.د/  15

 الوظيفة االسم م

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  .د / وائل السيد قنديلأ 1

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 2

 أقدم مدرس د/ محمد بيلي ابراهيم بيلي 3



  2018 سبتمبرودة والتطوير المستمر عن شهر المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الج 1/2

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

 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:
 عامةثانياً: موضوعات 

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

 م . 2017/2018الطلب المقدم من السيد أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة بشأن اعتماد الدراسة الذاتية للكلية  2/2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
للطالب الجدد بالتعاون مع سعادة الطلب المقدم من السيد أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة بشأن اعداد حفل استقبال  2/3

 السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وسعادة السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

ً بالمكتبة والذي  بخصوص ضرورة تزويد مكتبة الكلية بعدد من وحدات األرفف الستيعاب 2/4 كم الكتب الموجود حاليا

  يزيد عن األرفف الموجودة .
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

المقترح المقدم من السادة اعضاء لجنة المختبرات واألجهزة العلمية بضرورة انعقاد اجتماع اللجنة شهرياً وحتي  2/5

ية ، حيث ال يتناسب حجم العمل المنوط باللجنة واختصاصاتها مع انعقادها كل انتهاء أعمال تطوير المعامل بالكل

 ثالثة أشهر 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

بخصوص مناقشة المطالبة بزيادة المبلغ المقرر من لجنة المكتبات بالجامعة لشراء وتزويد مكتبة الكلية بالمقتنيات  2/6
 الرتفاع اسعار الكتب ولتقادم المادة العلمية لعدد كبير من الكتب علي ان يتم تكهينها بعد التزويد الحديثة نظراً 

 بالمطبوعات الحديثة .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

ً لمتطلبات الجودة من خالل المالحظات التي 2/7 ابدتها اللجنة  بخصوص طلب فرش ارضية مكتبة الكلية بالسجاد وفقا

 خالل زيارتهم األخيرة للمكتبة .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
بخصوص تقرير اللجنة الثالثية الختيار المتقدمين لشغل وظيفة مدرس مساعد ) بنين ( جمباز فني ) اجهزة (  2/8

 رية.بجريدتى األهرام و الجمهو 31/3/2018المنشور بتاريخ باالعالن 

 أحيط المجلس علما    القرار:
   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 
الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / لبيب عبدالعزيز لبيب بشأن التفرغ لالشتراك في لجان اإلعداد والتنظيم في 

يتم تفريغ سيادته في  بطولة الجمهورية الواحد والخمسين والمقامة في مدينة بورسعيد خالل شهر سبتمبر ، حيث

 م وذلك بناءاً علي الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة .  2018/ 1/10م وحتي 2018 21/9الفترة من 

 . الموافقة  القرار:



3/2 
الطلب المقدم من د/ محمود فتحى الهوارى  المدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بخصوص  محو الجزاء الموقع 

اثناء عمله كمدرس مساعد  1/3/2015بتاريخ  1058به االنذار ( من أ.د/ رئيس الجامعه رقم على سيادته ) عقو
 بالقسم النقضاء المده القانونيه المقررة لمحو الجزاء . 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/3 

الكلية بخصوص انتداب الدكتور/ حاتم الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ب
محمد حسني عبد الهادي رزق المدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كلية التربية الرياضية للبنين 
جامعة بنها لتدريس منهج الجودو للفرقة الثالثة اختياري أول وثاني الجانب النظري والتطبيقي للعام الجامعي 

 م.2019م/2018

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/4 

الطلب المقدم من السيد / أحمد حلمي غراب المدرس المساعد بقسم اصول التربية الرياضية بشأن تشكيل 
 8 /25اللجنة الثالثية والتعيين مدرس بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 

 بناءا علي موافقة القسم من كالً من :م.علي ان تشكل اللجنة 2018/
 أ.د /محمد إبراهيم الباقيري - 1

 أ.د/محمدعبدالعظيم شميس . - 2

 ا.د/ وائل السيد قنديل - 3      

 الموافقة .القرار :  

3/5 
بشأن الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة على انتداب 

لتدريس حلوان جامعة  - تدريب التعبير الحركي واإليقاع الحركيبقسم  مدرس والء محمد محمود المغازي ور/دكت
في األسبوع  للفصل الدراسي األول للعام  م واحدبواقع يو التعبير الحركي الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( مادة 

 م.2019م/ 2018الجامعي 

 لمجلس الجامعة . مع رفع الموضوع الموافقة  القرار:
 –) شعبة التعبير الحركي نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن الطلب المقدم من قسم  3/6

 .بنات ( لتعيين عدد واحد معيدة 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
بنين (  -) شعبة التمرينات  ز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات الجمبابشأن الطلب المقدم من قسم  3/7

 .   لتعيين عدد واحد معيد

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

3/8 

كلية  – بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبشأن اإلعالن لشغل وظيفة مدرس مساعد 

م ،حيث تم سابقاً 30/3/2018معة مدينة السادات ، ذلك ضمن اإلعالن المنشور بتاريخ جا –التربية الرياضية 

م ، وقد تم تشكيل لجان 14/7/2018تحديد المواصفات التي بنى عليها اإلختيار بالمجلس الطارئ للقسم بتاريخ 

  -الفحص للرسائل العلمية للمتقدمين وهي كاألتي:

 ة مدرس مساعد ) الجمباز الفني ( بنينلجنة فحص للرسائل العلمية لشغل وظيف -1

 الوظيفة اإلسم م

 جامعة حلوان –أستاذ الجمباز وعميد كلية التربية الرياضية للبنين  أ.د/ محمد فؤاد حبيب 1

جامعة مدينة  –أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بكلية التربية الرياضية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد 2
 السادات 

نظريات وتطبيقات الجمباز  أستاذ التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم ح سرورأ.د/ أمل صال 3
جامعة مدينة  –بكلية التربية الرياضية  والتمرينات والعروض الرياضية

 السادات



 لجنة فحص للرسائل العلمية لشغل وظيفة مدرس مساعد ) الجمباز اإليقاعي ( بنات -2

 الوظيفة اإلسم م

أستاذ التمرينات بقسم تدريب التمرينات اإليقاعية بكلية التربية الرياضية  أ.دسامية الهجرسي 1
 للبنات جامعة حلوان

نظريات وتطبيقات  أستاذ التمرينات والعروض الرياضية  ورئيس قسم أ.د/ أمل صالح سرور 2
جامعة  –بكلية التربية الرياضية  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 مدينة السادات

جامعة  –بكلية التربية الرياضية بنات والعروض الرياضية أستاذ التمرينات أ.د/ ايمان عبدهللا قطب 3
  اإلسكندرية

 . احيط المجلس علما  وتمت الموافقة   القرار:
 شئون التعليم والطالب رابعا: 

 م للفرقة الرابعة . 2017/2018بخصوص تحديد ميعاد امتحان الدور الثاني دور نوفمبر للعام الجامعي  4/1

 م  9/10/2018و  8/10و  7/10الموافقة علي تحديد ايام  القرار :
 م للفرقة الرابعة . 2017/2018بخصوص تشكيل كنترول امتحان دور نوفمبر للعام الجامعي  4/2

 الموافقة علي ان يتم التشكيل من كال  من :القرار : 
 د/ مروة محمد الباقيري  – 3أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة                – 2أم.د/ اكرم كامل ابراهيم          – 1
 م  2017/2018بخصوص تشكيل كنترول التراكمي المتحان دور نوفمبر للعام الجامعي  4/3

 الموافقة علي ان يتم التشكيل من كال  من :القرار : 
 د/ مروة محمد الباقيري  – 3نة               أ.م.د/ فتحي توفيق حفي – 2أم.د/ اكرم كامل ابراهيم          – 1
 م  2017/2018بخصوص ارسال خطابات لألقسام لوضع امتحانات دور نوفمبر للفرقة الرابعة  4/4

 . احيط المجلس علما   القرار :
 م لالئحة 2018/2019بخصوص االنتهاء من اعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  4/5

 الجديدة والالئحة القديمة .

 . احيط المجلس علما   القرار :
( للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  2( + نموذج )  1بخصوص االنتهاء من اعداد الخطة الدراسية نموذج )  4/6

 م . 2018/2019

 . احيط المجلس علما   القرار :
 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 
ينا من االدارة المركزيه للعالقات الثقافية بشأن المحضر الخاص بأعمال  اللجنة الوزارية المصرية الخطاب الوارد إل

مارس  23ـ  22الهندية المشتركة للتعاون العلمى والفنى ولجنة تكنولوجيا المعلومات التى عقدت بنيولهى من 
2018  

  .أحيط المجلس علما ا  : القرار

5/2 
االدارة  العامة للعالقات الثقافية بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة مصر العربية الخطاب الوارد إلينا من 

وحكومة جمهورية ماليزيا للتعاون فى مجال التعليم العالى باتخاذ الالزم نحو دراسة البنود الواردة فى المشروع 
   سالف الذكر والتى تخص التعليم العالى وراى كليتكم فى هذا الشأن

  .أحيط المجلس علما ا  : القرار
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 



محمد بكر محمد سالم  المقيد بقسم المناهج  وطرق التدريس الرياضية للباحث /  دكتوراه الفلسفة فى منح درجة  6/1
قية الخاصة بعنوان " برنامج تدريبى للقدرات التواف 2014وعلوم الحركة الرياضية المقيد دورة أكتوبر  بوالتدري

 وتأثيره على تحمل األداء وتأخير التعب لدى ناشئ كرة القدم  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/2 
نهلة محمد نبوى األشرم المقيدة بقسم المناهج  وطرق التدريس /  ثة الرياضية للباح الماجستير فى منح درجة 

بعنوان " تحليل كينماتيكي لمهارة تاني اوتشي في  2012حركة الرياضية المقيد دورة أكتوبروعلوم ال  بوالتدري
 رياضة الجودو لوضع تدريبات تخصصية".

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/3 
لمناهج  وطرق التدريس وفاء محمد عبد العزيز أحمد  المقيدة بقسم ا/  للباحثةالرياضية  الماجستير فى منح درجة 

بعنوان " تأثير استخدام الوسائط المتعددة على  2015وعلوم الحركة الرياضية المقيد دورة أكتوبر  بوالتدري
 مستوى األداء فى الجزء الرئيسى بدرس التربية الرياضية لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعاليم األساسي  

 ع لمجلس الجامعة .مع رفع الموضو  الموافقة  القرار:

6/4 
على عبد المنعم على حمامة المقيد بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب الرياضية للباحث /  الماجستير فى منح درجة 

بعنوان "تأثير التدريبات النوعية بإستخدام االسلوب الدائرى على بعض القدرات  2015القوى المقيد دورة أكتوبر
 لناشئ الوثب الطويل  "البدنية الخاصة والمستوى الرقمى 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/5 
على كمال على محمود   المقيد بقسم المناهج  وطرق التدريس /  للباحثالرياضية  الماجستير فى منح درجة 

 بعض على الراجعة ذيةالتغ استخدام تأثيـربعنوان "  2012وعلوم الحركة الرياضية المقيد دورة أكتوبر  بوالتدري
 " األساســـي التعليـــم مرحلـــة من الثانية الحلقة لتالميذ الرياضية التربية درس خـالل التعلـم نواتج

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/6 
أصول التربيه م المسجل بقسسارة محمد محمد غزالة  /  ةمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

الخجل اإلجتماعى وعالقتة بمستوى التحصيل الدراسة لدى طالبات كلية بعنوان  "  2015الرياضية دورة أكتوبر 
 "التربية الرياضية 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:
 أحمد شعبان النشار    للباحث / 9/2019/ 30حتى  1/10/2018مد مدة الدراسة لمدعام فى الفتره من  6/7

 2013نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  المقيد بدورة  أكتوبر  والمسجل بقسم

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

6/8 
سوف   30/9/2018دكتوراه ( حتى  –ماجستير  –بناءاً على مد فترة التقدم لاللتحاق بالدراسات العليا ) دبلوم 

وذلك  2018/2019للعام الجامعى  2018يتم تحديد موعد االمتحان التأهيلي التحريرى والشفوى دورة الخريف 

 0بعد إنتهاء فترة التقديم  

 . أحيط المجلس علما    القرار:

6/9 

ب وإنتهاء المدة ماجستير ( وذلك إلستنفاد مرات الرسو –إلغاء قيد الطالب المقيدين بالدراسات العليا ) دبلوم 
 -القانونية للتسجيل وذلك   على النحو التالى :

 سبب اإللغاء الدرجة االسم م

 استنفاد مرات الرسوب دبلوم خالد على عبد الستار على 1

 استنفاد مرات الرسوب دبلوم على أحمد حسن سمحمد محرو  2

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير إبراهيم معوض عبد الشافى محمد 3

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير رشا عباس الشرع 4

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير إسالم جمال محمد أبو عمر 5



 استنفاد مرات الرسوب ماجستير سلمى أشرف إسماعيل عابدين 6

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير عال محمد حجازى عبد الحفيظ 7

 اد مرات الرسوباستنف ماجستير أحمد محمد عبد السعيد العجان 8

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير خالد فتحى محمد محرم 9

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير رامى سمير السيد سالمة 10

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير سعد إسماعيل سعد عبد الكريم 11

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير عباس رجب عباس املصرى  12

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير ان محمدهادى جمال الدين سليم 13

 استنفاد مرات الرسوب ماجستير ياسر محمد رأفت عبد البر 14

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير عبد الفتاح كرم عبد الفتاح جاد 15

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير محمد عقل عبد الهادى عبد البارى  16

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير بانمحمود أحمد حسن شع 17

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير طارق محمد عبد العزيز القزاز 18

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير عمرو إبراهيم سعد إبراهيم الفار 19

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير محمد سامى إبراهيم عفيفى أبو غنيم 20

 للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير أحمد أحمد عبد ربة 21

  للتسجيل ةإنتهاءاملدةالقانوني ماجستير أحمد محمد محمود شحاتة 22
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  القرار:

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

 جامعة مدينه السادات  –لخدمة العامه لكليه التربية الرياضية بخصوص أعتماد الالئحه الخاصة بمركز ا 7/1

 .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  : القرار

7/2 

بشأن االقتراح المقدم من االستاذ الدكتور / أحمد أمين الشافعي أجندة سنوية للمناسبات التي تشترك بها لجنة خدمة 
 0معيه لفاعليات األجندة الدولية او أجندة جمهوريه مصر العربية المجتمع وتنمية البيئة كمشاركة مجت

 أكتوبر احتفاالت أكتوبر -1
 نوفمبر اليوم العالمى للطفل -2
 ديسمبر معرض المالبس -3
 فبراير اليوم العالمى للسرطان -4
 مارس عيد االم واليوم العالمي للمراءة – 5
 ة والسالم أبريل اليوم العالمى للرياضة من أجل التنمي-6
 يونيو اليوم العالمي للبيئة                                                 - 7 

 .أحيط المجلس علما    القرار:
بشأن مخاطبة االقسام العلمية بالكلية لتقديم مقترح الندوات و ورش العمل والمؤتمرات التى تدخل ضمن مهام  7/3

 . 2018/2019م الجامعي خدمه المجتمع وتنمية البيئة للعا

 .أحيط المجلس علما    القرار:
ضوء المادة  فىالمعسكر التربوي للفرقة االولى  تفعيلالمقترح المقدم من لجنة شئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة  7/4

 .الطالب وكيل الكلية لشئون التعليم و / من الالئحة الداخلية للكلية وبالتنسيق مع السيد االستاذ الدكتور 17

 أحيط المجلس علماً .القرار:  



الكلية لشئون التعليم  وكالةقسام العلمية الخاصة بها بالتعاون مع واألقة االولى للتعريف بالكلية عمل ندوه لطالب الفر 7/5

 0والطالب 

 .أحيط المجلس علما    القرار:
 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

 المنبثقة عن مجلس الكلية .بخصوص اعتماد تشكيل اللجان  8/1

 .القرار:  الموافقة
بخصوص تكليف السيد أ.د/ احمد ابراهيم عزب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث التخاذ االجراءات الالزمة  8/2

  النتهاء من اعداد ملفات المؤتمر الخاص بالكلية .

 . القرار:  الموافقة
ً لكنترول الخطاب الوارد من كلية التربية  8/3 للطفولة المبكرة بخصوص انتداب السيد أ.د/ مجدي محمود فهيم رئيسا

الفصل الصيفي " برنامج اعداد معلمات التربية للطفولة المبكرة ) لغةعربية ( ، وذلك اعتباراً من يوم االربعاء 
 .12/9/2018الموافق 

 . القرار:  الموافقة
م الجامعات فقرة ) ج ( لضم اساتذة ممن ال يتمتعون بعضوية مجلس ( من قانون تنظي 40بخصوص نص المادة )  8/4

 الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد .

 علي ضم كال  من : القرار:  الموافقة
 أ.د/ محمود حسن الحوفي    – 3أ.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم                 – 2أ.د/ بكر محمد سالم                     - 1
 أ.د/ مني مصطفي محمد علي. – 5لبيب عبد العزيز لبيب               /أ.د – 4
( من قانون تنظيم الجامعات فقرة ) هـ ( لضم ثالثة اعضاء لمجلس الكلية ممن لهم  40بخصوص نص المادة )  8/5

 دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية أو المعهد يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 علي ضم كال  من :  :  الموافقةالقرار
 أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا – 3أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر                     – 2أ.د/ محمد جمال الدين حمادة         – 1
الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للتنظيم واالدارة " ادارة التدريب " بالجامعة بخصوص تحديث سجل  8/6

 م . 2018/2019لمدربين باالدارة تزامنا مع بداية العام المالي الجديد ا

 .احيط المجلس علما  وتم التوزيع علي االقسام العلمية .القرار:  
الطلب المقدم من أ.م.د/ احمد خفاجي للسيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لتسجيل براءة اختراع  8/7

 khمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بعنوان"  –ئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لبرنامج الكتروني بهي

decathlon    scoring tables V2 "  ، بعقد مبرم بينه وبين كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
 وبناءا علي قرار اللجنة المشكلة من السادة :

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

 عضو لجنة اخالقيات البحث العلمي بالكلية أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر         

عضو لجنة اخالقيات البحث العلمي بالكلية وممثالً من قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ بكر محمد سالم                  
. 

 عضو لجنة البحث العلمي جامعة مدينة السادات يدة عالمأ.د/ عا

 ممثل للمتقدم بالطلب . أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثالً عن قسم نظريات وتطبيقات العاب  أ.د/ محمد عنبر بالل
 القوي

 امعة مدينة السادات ج -المدير التنفيذي للمعلومات أ.م.د/ راتب نبيل عباس

 وعليه ارتأت اللجنة :



رفض الطلب المقدم من السيد أ.م.د/ احمد خفاجي بشأن تسجيل البرنامج االلكتروني بعقد بينه وبين الكلية  -
 لعدم تحقيق المردود والعائد المجتمعي واالقتصادي والتسويقي للكلية والجامعة .

 لمعلومات بالجامعة من الناحية التكنولوجية مستقبالً .تقديم الدعم الفني من قبل المدير التنفيذي ل -

 الموافقة علي ما جاء بتقرير اللجنة القرار:  

تقرير اللجنة العلمية المتخصصة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية في اعالن بخصوص  8/8
ت بعدم قبول المتقدمين االربعة وظائف اعضاء هيئة التدريس مدرس ) بنات ( تخصص مصارعة والتي اوص

م  31/3/2018لوظيفة مدرس ) بنات ( تخصص مصارعة لعدم مطابقتهم لشروط اعالن الجامعة بتاريخ 
 والمنشور بجريدتي األهرام والجمهورية .

 واعتماد تقرير اللجنة في ذلك . وظيفة مدرس ) بنات ( تخصص مصارعة اعالن القرار : الغاء 

اعالن الجامعة بألغاء لمقدم من قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بشان الطلب ا 8/9

لطلب وظيفة مدرس مساعد بنات تخصص  م  31/3/2018المنشور بجريدتي األهرام والجمهوريو بتاريخ 

تكليف معيده من     -  تمرينات ايقاعية )جمباز ايقاعى ( وذلك حيث ماجاء بحيثيات القرار بمجلس القسم وهو

  . فى ذلك التخصص بالقسم 2016/2017خريجين العام 

موافقةالقسم والكلية و جامعه مدينه السادات على طلب النقل المقدم اليهم من مدرس بذات التخصص من  -

وبذلك تم سد العجز الذى  . كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالجزيره ، وهى اآلن بصدد اجراءات النقل

 . به طلب األعالن عن هذه الوظيفهبسب

 مدرس مساعد بنات تخصص تمرينات ايقاعية )جمباز ايقاعى (القرار : الغاء اعالن وظيفة 

ممن لزيادة عدد المعينين  بشان الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه 8/10

/  30لمنشور بتاريخ   افى األعالن  ذكورمساعد تخصص جمباز فنى انطبقت عليهم الشروط لشغل وظيفة مدرس 

 من واحد مدرس مساعد الي اثنين .بجريدتى األهرام والجمهورية  2018 /3

 الموافقة . القرار :

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

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 27/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

  جلسأميــــن المـ       
 عميــــد الكليــــــة                

  ( محمد ابراهيم الباقيريأ.د/ ) 
 ) أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى (       

 


