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 :الحضـــــــور

عقدت الجلسة رقم  العاشرة ةالساع م  في تمام 17/7/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: وبحضور كالا   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ ( برئاسة 205)

  عن الحضور : وتغيب

 

 
الجلسة بذكر "بسم   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ افتتح السيد  : االفتتاح

لس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء المج
 الواردة بجدول األعمال.

 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 205 رقم الجلسة

بدء  17/7/2018 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر االجتماع

  مجلس الكليةقاعة  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

 لدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية ل 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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب عبد الرؤوف  أ.د / طارق محمد 6

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 7

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

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

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/عصام الدين متولي عبد هللا 10

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  11

 طبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ  بقسم  نظريات وت أ.د/ مني مصطفي محمد علي 12

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / جوزيف ناجى بقطر  14

 ت وتطبيقات العاب القوى أستاذ بقسم نظريا أ.د/ ايمان ابراهيم   السيس ي 15

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 16

 أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17

 بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أستاذ متفرغ أ.د / بكر محمد سالم 18

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د / حمدي عبده عبد الواحد عاصم  19

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 20

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد عباس صفوت  21

 أقدم مدرس  ياسطي   د/ هبة هللا عباس الدين الد 22

 الوظيفة االسم م

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

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

  2018 يوليوعن شهر  يذيالتنفالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس  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
 علماا . احيط المجلسالقرار :

 م 2017/2018اعتماد الميزانية الختامية  2/2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
 م  2018/2019اعتماد التصور المقترح لموازنة العام الدراسي 2/3

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

بشأن انتداب اعضاء هيئة تدريس من كلية اآلداب لتدريس مادة  رئيس قسم اصول التربية الرياضيةالطلب المقدم من السيد أ.د/   11//33

 م  2018/2019اللغة العربية واللغة االنجليزية ، وكلية هندسة منوف لتدريس مادة الحاسب اآللي للعام الجامعي 

 .س الجامعة مع رفع الموضوع لمجل القرار :  الموافقة
المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  المدرس المساعد/ عادل متولي شحاته عامرالمدرس المساعد/ عادل متولي شحاته عامرالطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//33

القسم والكلية القسم والكلية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، وذلك بغرض تشكيل لجنة فحص ثالثية وتعيين سياداته بوظيفة مدرس بذات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، وذلك بغرض تشكيل لجنة فحص ثالثية وتعيين سياداته بوظيفة مدرس بذات 

 م.م.20182018//22//2828حيث أن سيادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بتاريخ حيث أن سيادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بتاريخ   والجامعةوالجامعة

 .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة  القرار :  الموافقة
ت والرياضات ت والرياضات االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالاالستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازال  االستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىاالستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//33

م وافق علي اشتراك سيادته م وافق علي اشتراك سيادته 20182018//55//1515( بتاريخ ( بتاريخ 88المائية بخصوص مواقتنا بان مجلس إدارة االتحاد المصري للكاراتيه بجلسته رقم )المائية بخصوص مواقتنا بان مجلس إدارة االتحاد المصري للكاراتيه بجلسته رقم )

م بالمركز األولمبي بالمعادي استعدادا م بالمركز األولمبي بالمعادي استعدادا 20182018  //77//66م حتي م حتي 20182018//66//2222)مدرب كاراتيه( في المعسكر التدريبي المغلق في الفترة من )مدرب كاراتيه( في المعسكر التدريبي المغلق في الفترة من 

م، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار م، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار 20182018//99//22حتي حتي   88//2121ي بطولة افريقيا للكاراتيه برواندا خالل الفترة من ي بطولة افريقيا للكاراتيه برواندا خالل الفترة من لالشتراك فلالشتراك ف

بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية   20012001مارس مارس   2020الصادر في الصادر في   371371رئيس مجلس الوزراء رقم رئيس مجلس الوزراء رقم 

لتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم لتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم في داخل مصر أو خارجها وافي داخل مصر أو خارجها وا

بشان تفويض السيد وكيل بشان تفويض السيد وكيل   20182018لسنة لسنة   345345المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، وعلي قرار السيد الوزير رقم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، وعلي قرار السيد الوزير رقم 

حديد البطوالت والمهام الرياضية التي يمنح عنها التفرغات علي أن تكون هذه حديد البطوالت والمهام الرياضية التي يمنح عنها التفرغات علي أن تكون هذه الوزراء رئيس اإلدارة المركزية لألداء الرياضي في تالوزراء رئيس اإلدارة المركزية لألداء الرياضي في ت

  البطوالت والمهام الرياضية ضمن خطة نشاط االتحادات الرياضية المعتمدة من الجمعية العمومية، ومرفق طية نسخة من القرار.البطوالت والمهام الرياضية ضمن خطة نشاط االتحادات الرياضية المعتمدة من الجمعية العمومية، ومرفق طية نسخة من القرار.

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
 

 م والطالب شئون التعليرابعا: 

الخطاب الوارد من االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بخصوص وضع سياسة قواعد ومعايير اللجان الخاصة بكليات  4/1

 . 2017/2018الجامعة للعام الجامعى 
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 .احيط المجلس علماا القرار :  
االدارة العامة لشئئون التعلئيم والطئالب )ادارة شئئون  موافاة الخطاب الوارد من االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بخصوص 4/2

حتئى يتسئنى الدارة  15/8/2018نتئدابات فئى موعئد غايتئه ( واال2+نموذح 1رح لنمازج الخطة الدراسية )نموذج تالدراسة( بمق

لتئى وافئق عليهئا شئون الدراسة مراجعة المقترح والتحقق من االنتئدابات مئن خئارج الجامعئة وهئل االنتئدابات مطابقئة للضئوابط ا

( من ضوابط توزيع الدروس وانتدابات السادة اعضاء هيئئة التئدريس 3مجلس الجامعة ام ال مع ضرورة مراعاة نص البند رقم )

 .24/8/2016فى الجامعة التى اقرها مجلس الجامعة بتاريخ 

 .احيط المجلس علماا القرار :  
جنيئئه مئئن اجمئئالى 20% بحئئد ادنئئى 3مصئئروفات الدراسئئية بنسئئبة بخصئئوص قئئرار أ.د/ رئئئيس الجامعئئة بخصئئوص زيئئادة ال 4/3

 .2018/2019المصروفات والرسوم الدراسية السنوية لطالب المرحلة الجامعية االولى ابيداءا من العام الجامعى 

 .احيط المجلس علماا القرار :  
بالفرقئة االولئى والئذع يعئانى مئن قئيء  لسدااوىاحمدد االدد سدعد االتقرير الطبى الوارد مئن االدارة الطبيئة بخصئوص الطالئب/  4/4

 . 24/4/2018و  23/4/2018مستمر وارتفاع فى درجة الحرارة وتم حجزه فى المستشفى للعالج بتاريخ 

 احيط المجلس علماا القرار :  
  2017/2018بنات( للعام الجامعى  -بخصوص إعتماد نتيجة الفرقة الرابعه )بنين 4/5

 لس علماا احيط المجالقرار :  
بنات( حتى يئتم اسئتخراج الشئهادة للطئالب علئي ان يئتم التشئكيل مئن  –بخصوص تشكيل كنترول التراكمى للفرقة الرابعه )بنين  4/6

 كال من : 

 يتم تشكيل الكنترول من أ.م.د/ اكرم كامل و أ.م.د/ فتحى حفينه و أ.م.د/ / مروه محمد الباقيرع

 .ع لمجلس الجامعة مع رفع الموضو  القرار :  الموافقة
 اامساً: العالقات الثقافية  

فئئى 2018/2019جئئائزه  الباحئئث المتميئئز لعئئام  والمددمتمرات  بشدد ن الخطئئاب الئئوارد إلينئئا مئئن اإلدارة  العامئئة للعالقئئات الثقافيئئة 5/1
 مجالين هما :

قيمه الجائزه   2018يونيو حتي نهايه أغسطس  شهور يبدأ من3العلوم األساسية والعلوم التربوية والنفسية  فتح التقدم لهذا العام 
 م                               31/8/2018( دوالر للفائز الثانى أخر موعد للتقديم الطلبات هو 5000( دوالر للفايز األول و) 10000)

. القرار :   أحيط المجلس علما ا
افية بشأن البرنامج التنفيذي بين ج م ع وجمهورية الصين الشعبيه لألعوام  الخطاب الوارد إلينا من اإلدارة  العامة للعالقات الثق 5/2

 .والمقترح من الجانب الصين 2019/2022

  أحيط المجلس علماً .القرار : 
-2017الخطاب الوارد إلينا من االداراة  العامة للعالقات الثقافية بشأن موافاتهم برؤيه الجامعه بشأن خطه البعثات للعام األول 5/3

 -من الخطه الخمسيه الثامنه من حيث :2018

 أنواع االيفاد المطلوب االيفاد لها -1
 التخصصات والمجاالت ذات األهميه واأللويه لخطة الدوله -2
 أي معلومات أخريمكن إضافتها -3

 لعرض الموضوع على اللجنه التنفيذيه للبعثاث تمهيدا لألعالن عن خطه البعثات
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  .أحيط المجلس علما ً القرار : 
للمشاركه فى ورش  German Medical College in Ukraineمن  حمدى عبده عاصمالدعوة الوارده لالستاذ الدكتور/  5/4

 22-15العمل والسمينارات حول التأهيل البدنى والعالج الطبيعى ألخصائيين العالج الطبيعى والتأهيل البدنى خالل الفتره من 
 .فى اوكرانيا ) كييف (  2018اغسطس 

 .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة  القرار :  الموافقة
-13بخصوص  حضورمؤتمر كمحاضر فى سنغافوره خالل الفتره من   حمدى عبده عاصمالدعوة الوارده لالستاذ الدكتور /  5/5

 . 2018نوفمبر  15

7thAnnual World Congress of Food and Nutrition-2018(WCFN-2018), which will be held during 
November 13-15, 2018 in Singapore 

 .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة  القرار :  الموافقة
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  أحمد زكي السيد حبيبللباحث/ تسجيل رسالة الماجستير  6/1

لرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تشكيل لجنة اشراف لموضوع رسالة الماجستير بعنوان " تأثير التمرينات النوعية بأسلوبي ا

)الموزع ـ المكثف( علي المستوي المهارع للمبتدئين في سباحة الصدر ". حيث تم إجراء السمنار العام يوم السبت الموافق 

 م.23/6/2018

 وهم: للباحث / أحمد زكي السيد حبيباشراف )ماجستير(  علي تشكيل لجنة

 أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  ـ أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم1

 الرياضية جامعة مدينة السادات.                                                  

  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية   كي حمدوـ د/ وسام محمد ز2

 جامعة مدينة السادات.                                                 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
األعصر المقيد بدورة  محمد أبو اليزيد الحسيني المغازيفى التربية الرياضية للباحث /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير 6/2

 والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بعنوان " بناء مقياس تركيز اإلنتباة لدي المالكمين " 2012اكتوبر 

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

 أستاذ علم نفس الرياضة بقسم العلوم التربوية وعميد كلية التربية الرياضية سابقاً جامعة   أ.د/ عاطف نمر خليفةـ 1

ً بنها. )                                                              (مناقشا

 لم نفس الرياضة بقسم أصول التربية الرياضية ووكيل الكلية                                         أستاذ ع ـ أ.د/ محمد أبراهيم الباقيري2

ً لشئون التعليم والطالب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. )                        (مشرفا

 ات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية    أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظري   ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر3

ً )          كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                    (مشرفا
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                                              أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية                        ـ أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى4

ً )        كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                     (مناقشا

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
والمسجلة بقسم المناهج وطرق  نهلة محمد نبوي األشرمللباحثه / ياضية تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الر  6/3

التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان" تحليل كينماتيكي لمهارة تاني اوتشي في رياضة الجودو لوضع تدريبات 

 تخصصية".

 ة:وتقترح لجنة االشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذ

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

 (مشرفاالحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات )                             

 أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم                                    شافعأ.د/ خالد عبد الحميد 

 (مناقشاالحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات )                              

 دو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية                                         أستاذ تدريب الجو أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم

 (مشرفابكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات )                                     

 الت بكلية التربية                                         أستاذ تدريب الجودو بقسم الرياضات المائية والمناز أ.د/ نيفين حسين محمود خليل

 (مناقشاالرياضية جامعة الزقازيق )                                     

 .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة  القرار :  الموافقة
المقيئدة بدرجئة الماجسئتير فئى  سدار  محمدد محمدد لزالدة/  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فئى التربيئة الرياضئية للباحثئه 6/4

بعنئوان )الخجئل اإلجتمئاعى وعالقتئة بمسئتوع التحصئيل  2013التربيه الرياضية بقسم أصول التربيه الرياضية والترويح بئدورة أكتئوبر 

 الدراسى لدع طالبات كلية التربيه الرياضية(

 حكم مكونة من السادة األساتذة:وتقترح لجنة االشراف أن تكون لجنة المناقشة وال

 أ.د/ محمد أبراهيم الباقيري أستاذ علم نفس الرياضة بقسم أصول التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ً        .كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                             ()مشرفا

 )مناقشاً(                 أ.د/ وائل السيد قنديل أستاذ اإلختبارات والمقاييس ورئيس قسم أصول التربيه.            

 أ.م.د/ محمد عبد الكريم نبهان أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية والتربوية كلية التربية الرياضية جامعة بنها )مناقشاً(

 .لموضوع لمجلس الجامعة مع رفع ا القرار :  الموافقة
المقيدة بدرجة   نانى أحمد رفعت إبراهيم مسعودتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثه /  6/5

 2012الماجستير فى التربيه الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بدورة أكتوبر 
تأثير إستخدام السبورة التفاعلية على مستوع التحصيل المعرفى لمنهاج كرة اليد لطالبات المدرسة اإلعدادية الثانوية بعنوان )

 الرياضية(

 وتقترح لجنة االشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:

  وتطبيقات الرياضات الجماعيه ورياضات المضرب د/ محمد جمال الدين حمادة أستاذ كرة اليد المتفرغ بقسم نظريات 0أ
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                                                                                           ( ً  ( مناقشا

 يه د/ السيد السيد إبراهيم أستاذ تدريب كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب كلية الترب0أ

ً )                 الرياضية جامعة الزقازيق                                                 ( مناقشا

ً  )        د/ أكرم كامل إبراهيم أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب 0م0أ  ( مشرفا

 امعة .مع رفع الموضوع لمجلس الج القرار :  الموافقة
وذلك بناءاً على  2017دورة الخريف  المقيدة بالفرقة األولى دكتوراة وئام عبد العزيز محمودإلغاء قيد الباحثة /  6/6

 . طلبها 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
حتى  28/7/2018أمن ل إستثنائى ) صيفى ( يبدـقرارت دراسية فى فصـح مــرح بشأن فتـالنظر فى المقت 6/7

 جنيه ( لكل مقرر . 500،  علي ان يتم تسديد رسوم )  ( أسابيع 8) لمدة  20/9/2018

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض   محمد سامى محمود سعيدبشأن تسجيل أبحاث الدكتور/  6/8

 الي :الرياضية كالت
 مكان النشر النشر نوعه عنوان البحث م

تأثير استخدام شبكة المعلومات الدولية علي تعلم بعض  1

مهارات الجمباز علي جهاز التمرينات االرضية 

لطالب الفرقة االولي بكلية التربية الرياضية جامعة 

 المنوفية

المؤتمر العلمي لكلية التربية  4/3/2009 زوجي

جامعة  –الرياضية للبنين 

الزقازيق  بعنوان نحو استثمار 

افضل للرياضة المصرية 

 والعربية

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارتي  2

الدورتين الهوائيتين الخلفيتين المكورتين والثالث 

دورات هوائية خلفية مكورة كنهاية للهبوط من جهاز 

 العقلة

فنون المجلة العلمية لعلوم و 30/5/2012 فردي

الرياضة كلية التربية الرياضية 

 للبنات بالجزيرة جامعة حلوان

نشاط إنزيم الجليكوجينين بعد التمرين بعد تناول مزيج  3

من الكربوهيدرات والبروتينات أثناء برنامج تدريبي 

  لالعبي الجمباز

المجلة العلمية الدولية لكلية التربية  17/1/2013 زوجي

الرياضية للبنين جامعة 

 السكندرية ا

التحليل الكينماتيكى لمهارة دائرة المقعدة الخلفية  4

للوقوف على اليدين كأساس للتمرينات النوعية على 

 جهاز عارضتي مختلفتي االرتفاع للبنات

المجلة العلمية لعلوم وفنون  24/4/2013 زوجي

الرياضة كلية التربية الرياضية 

 للبنات بالجزيرة جامعة حلوان

ض المتغيرات الكينماتيكية التي تحكم اداء دراسة بع 5

الدائرة الخلفية الكبرع علي جهازي العقلة والحلق في 

 جمباز الرجال

المجلة العلمية للنشر لكلية التربية  1/6/2016 زوجي

البدنية والرياضية بجامعة مدينة 

 السادات
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تأثير استخدام التدريب المتزامن على القوة العضلية  6

لبعض حركات القوة على جهاز ياء الفنومســتوع األد

 التمرينات األرضية لناشئي الجمباز

المجلة العلمية للنشر لكلية التربية  12/2016 فردي

البدنية والرياضية بجامعة مدينة 

 السادات

تأثير استخدام استراتيجيات التفكير لتطوير بعض  7

أداء مهارة الشقلبة  عالمهارات النفسية على مستو

 على اليدين على جهاز طاولة القفز األمامية

المجلة العلمية للنشر لكلية التربية  10/2017 فردي

البدنية والرياضية بجامعة مدينة 

 السادات 

  
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة

 سابعاً : لجنة شئون ادمة المجتمع والبيئة 

 لم تعقد اللجنة . 

 أعمال : ثامناً : ما يستجد من

 م 2017/2018العتماد النتائج لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للعام الجامعي  عميد الكليةتفويض السيد أ.د/  8/1

 القرار : الموافقة .

 15بخصوص المشاركة كمتحدث بمؤتمر دبي للسمنة خالل يومي  حمدي عبده عاصمالطلب المقدم من السيد  أ.د/  8/2
 م  2018اكتوبر  16و 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
من تخصص العاب قوي بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي الي  ايمان حافظ محمود هاللبشأن نقل الطالبة /  8/3

تاذ تخصص تمرينات بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بناءاا علي قرار السيد االس
 الدكتور / رئيس الجامعة 

 القرار : الموافقة مع اعداد المقاصة العلمية للطالبة ورفع األمر الي مجلس الجامعة ..

من تخصص مبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت   اسراء عبد الباسط ابراهيم شلبيبشأن نقل الطالبة /  8/4
يات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بناءاا والرياضات المائية الي تخصص تنس ارضي بقسم نظر 

 علي قرار السيد االستاذ الدكتور / رئيس الجامعة 

 القرار : الموافقة مع اعداد المقاصة العلمية للطالبة ورفع األمر الي مجلس الجامعة ..

المقيد المقيد   للباحث / إسالم محمود عبد الحافظللباحث / إسالم محمود عبد الحافظ  اعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم رسالة الماجستير فى التربية الرياضيةاعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم رسالة الماجستير فى التربية الرياضية 8/5

والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بعنوان " تأثير استخدام والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بعنوان " تأثير استخدام   20122012بدورة اكتوبر  بدورة اكتوبر  

التدريبات الباليستية علي بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدي العبي الساندا وشوو كونغ فو والتايكوندو " بناءاً التدريبات الباليستية علي بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدي العبي الساندا وشوو كونغ فو والتايكوندو " بناءاً 

  اب الوارد من االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة .اب الوارد من االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة .علي الخطعلي الخط

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

    أ.د/ ايهاب محمد فوزي البديوي   استاذ تدريب المنازالت ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا) سابقاً ( أ.د/ ايهاب محمد فوزي البديوي   استاذ تدريب المنازالت ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا) سابقاً (   ––  11

  ) مناقشاً () مناقشاً (  جامعة طنطا جامعة طنطا   ––                                                                                                                                                                  
  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر     أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر     أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   --  22

  )مشرفاً()مشرفاً(  المائية بالكليةالمائية بالكلية                                                                                                                                                    

  أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى      أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى      أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية     --  33

                              ) مناقشاً (             ) مناقشاً (                                                                                                                                                                                       

  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ       استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفرديةأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ       استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية    --  44
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 .... وهللا ولى التوفيق. وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراا 
 

 عميــــد الكليــــــة أميــــن المـجلس           

 

 

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

 
 SQ0000000F101206 رقم:نموذج 

 17/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

      كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية                                         كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية                                                                                                                                                               

  )مشرفاً()مشرفاً(                                                                                                                                                                  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار :  الموافقة
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعادة تشكيل لجنة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعادة تشكيل لجنة     احمد ابراهيم عزباحمد ابراهيم عزبالطلب المقدم من السيد أ.د/ الطلب المقدم من السيد أ.د/  8/6

  ت البحث العلمي بالكلية .ت البحث العلمي بالكلية .أخالقياأخالقيا
 القرار: الموافقة علي اعادة التشكيل وفقَا لما سبق اتباعه في االختيار .

ادراج مفردات الجلسة الطارئة لقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية والخاصة بمناقشة ادراج مفردات الجلسة الطارئة لقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية والخاصة بمناقشة  8/7
ظر فيما جاء باالعالن الخاص بتعيين مدرسين مساعدين ظر فيما جاء باالعالن الخاص بتعيين مدرسين مساعدين احتياجات القسم من اعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة ، والناحتياجات القسم من اعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة ، والن

 بالقسم .بالقسم .
 القرار : الموافقة مع عرض الموضوع علي مجلس الجامعة .


