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 :الحضـــــــور

( 204عقدت الجلسة رقم ) العاشرة اعةالس م  في تمام 23/6/2018الموافق  السبتإنه في يوم 
 من: وبحضور كلا   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ برئاسة 

  واعتذر عن الحضور :

 

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

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

 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 204 رقم الجلسة

بدء  23/6/2018 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر االجتماع

  الجودةضمان وحدة قاعة  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

 للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية 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 مد عبد الرؤوف أ.د / طارق مح 6

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د / وائل السيد قنديل 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 8

 م الصحة الرياضية رئيس قسم علو  أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  9

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  أ.د / أمل صالح سرور  10

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/عصام الدين متولي عبد هللا 11

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

 أستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ مني مصطفي محمد علي 13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 14

 ياضات املضربأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ور  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  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

 ات وتطبيقات العاب القوى أستاذ متفرغ بقسم نظري 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

 قدم مدرس أ د/ هبة هللا عباس الدين الدياسطي    22

 الوظيفة االسم م

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أ.د/ ايمان ابراهيم   السيس ي 1
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 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2018 يونيوعن شهر  تنفيذيالالمصادقة 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
 جلس علماا .احيط المالقرار :

 2018الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بشان عقد مؤتمر للقسم في أكتوبر  2/2

 بعنوان "رؤية مستقبلية لكرة السلة بالجامعات المصرية "

 الموافقة . القرار :
ً لكل  م بضرورة15/5/2018بناء علي ما جاء في مجلس الكلية بتاريخ  2/3 تشكيل لجنة علمية من داخل القسم المختص طبقا

تخصص لفرز االوراق وإبداء الراي في اختيار المتقدمين في إعالن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة 
 تدريس من:م وبجريدتي األهرام والجمهورية والذي جاء في االعالن عن حاجة الكلية ألعضاء هيئة ال31/3/2018بتاريخ 

 ـ أستاذ مساعد تخصص جودو )بنات(.
 ـ مدرس تخصص مصارعة )بنات(.

ً الحتياجات قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية والتي قد أشار إليها القسم في جلسته بتاريخ  وذلك طبقا
تور/ رئيس شعبة المصارعة من توافر م عن الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ رئيس شعبة الجودو واالستاذ الدك6/3/2018

استاذ مساعد جودو )بنات( ومدرس مصارعة )بنات( لسد االحتياجات الملحة والضرورية من السادة أعضاء هيئة التدريس 
تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لفرز االوراق وإبداء الراي في اختيار المتقدمين في إعالن وظائف أعضاء هيئة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لفرز االوراق وإبداء الراي في اختيار المتقدمين في إعالن وظائف أعضاء هيئة بنات بالقسم. و 

 لتدريس والهيئة المعاونة بالجامعة الخاص بالكلية والقسم وهي كالتالي:لتدريس والهيئة المعاونة بالجامعة الخاص بالكلية والقسم وهي كالتالي:اا

  مدرس تخصص مصارعة )بنات(مدرس تخصص مصارعة )بنات(    أستاذ مساعد تخصص جودو )بنات(أستاذ مساعد تخصص جودو )بنات(

  الصفةالصفة  االسماالسم  مم    الصفةالصفة  االسماالسم  مم

  عميد الكليةعميد الكلية  معاطيمعاطي  أ.د/ محمد طلعت أبو اأ.د/ محمد طلعت أبو ا  ــ11    عميد الكليةعميد الكلية  أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطيأ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي  ــ11

  رئيس القسمرئيس القسم  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر  ــ22    رئيس القسمرئيس القسم  أمين خضرأمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أ.د/ أحمد سعيد   ــ22

  ــ33
أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 

  معاذمعاذ

أستاذ تدريب أستاذ تدريب 

  الجودوالجودو
  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  ــ33  

أستاذ أستاذ 

  المصارعةالمصارعة

 
 الموافقة . القرار :

ً لكل م بضرورة تشكيل ل15/5/2018بناء علي ما جاء في مجلس الكلية بتاريخ  2/4 جنة علمية من داخل القسم المختص طبقا
تخصص لفرز االوراق وإبداء الراي في اختيار المتقدمين في إعالن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة 

 :م وبجريدتي األهرام والجمهورية والذي جاء في االعالن عن حاجة الكلية ألعضاء هيئة التدريس من31/3/2018بتاريخ 
 ) بنات ( مدرس مساعد تخصص التمرينات اإليقاعية " الجمباز اإليقاعى "

 ) بنين (مدرس مساعد جمباز " فنى أجهزة " 

ً الحتياجات قسم لسد االحتياجات الملحة والضرورية من نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  وذلك طبقا
تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لفرز االوراق وإبداء الراي في اختيار المتقدمين في إعالن تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لفرز االوراق وإبداء الراي في اختيار المتقدمين في إعالن السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم. و 
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  وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة الخاص بالكلية والقسم وهي كالتالي:وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة الخاص بالكلية والقسم وهي كالتالي:

 لجنة البنين : 

 الصفة االسم م

جامعة مدينة  –ية التربية الرياضية استاذ الميكانيكا الحيوية بكل أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1
 السادات

 جامعة حلوان بالهرم –استاذ تدريب الجمباز بكلية التربية الرياضية  أ.د/ محمد فؤاد حبيب 2

استاذ التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم نظريات وتطبيقات  أ.د/ أمل صالح سرور  3
 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 نات : لجنة الب
 الصفة االسم م

جامعة حلوان  –استاذ التمرينات االيقاعية بكلية التربية الرياضية  أ.د/ سامية الهجرسي  1
 بالجزيرة

استاذ التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم نظريات وتطبيقات  أ.د/ أمل صالح سرور  2
 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

جامعة  –استاذ التمرينات والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية  قطب أ.د/ ايمان عبد هللا 3
 االسكندرية 

 
 القرار : الموافقة .

    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

-لعالي للموافقة على منح سيادتها أجازة للعمل بوزارة التعليم ا نسـرين محمـد عيـد الشـرقاويبشأن الطلب المقدم من الدكتور/   11//33

 م2018/2019لتعاقد سيادتها مع الجامعة للعام الدراسي القادم  -جامعة جازان "لمدة عام سابع" 

 ) ومرفق طيه صورة من الطلب(. /

  القرار : الموافقة . القرار : الموافقة . 

العلوم  . لتجديد األجازة السنوية لسيادتها للعمل بكلية غادة يوسف عبد الرحمن أحمد يوسفالطلب المقدم من أ.م.د/ بشأن   22//33

واألداب بجامعة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية للعام السابع بناء على شهادة تجديد التعاقد المقدمة من جامعة حفر 

  الباطن والمرفقة مع الطلب .

  القرار : الموافقة . القرار : الموافقة . 

لجمباز والتمرينات والعروض قسم نظريات وتطبيقات امدرس ب م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليمالطلب المقدم من السيد   33//33

جامعة مدينة السادات بشأن تعيين سيادته أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة، حيث  –كلية التربية الرياضية -الرياضية

الموافق ورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة للتدريب الرياضي لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين بالجلسة المنعقدة يوم الثالثاء 

جامعة اإلسكندرية ، وتوصي اللجنة بأحقية السيد الدكتور/ ياسر علي قطب  -م بمقر كلية التربية الرياضية للبنين15/5/2018

عبد الحليم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة ، حيث جاء مجمل اإلنتاج العلمي لسيادته ، والذي حاز على 

 نقطة. 100( نقطة من 93.65)

 القرار : الموافقة . 
 
بشأن  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمدرس ب م.د/ سالي محمد ابو واليالطلب المقدم من  3/4

م وذلك اعتباراً من 2019م/2018الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادتها للعام السادس بدون مرتب للعام الجامعي 

 م لإلعارة لجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية.     31/7/2019م حتي 1/8/2018
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  .القرار : الموافقة
 قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمدرس ب م.د/ ابراهيم محمود محمد ديابالطلب المقدم من  3/5

م وذلك اعتباراً من 2019م/2018ام الثامن بدون مرتب للعام الجامعي بشأن الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادته للع

 م لإلعارة لجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية.31/7/2019م حتي 1/8/2018

  .القرار : الموافقة
 وض الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعرمدرس ب م.د/ صفاء غازي محمد سيد أحمدالطلب المقدم من  3/6

م وذلك اعتباراً من 2019م/2018بشأن الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادتها للعام السادس بدون مرتب للعام الجامعي 

 م لإلعارة لجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية.31/7/2019م حتي 1/8/2018

 القرار : الموافقة .
مدرس بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ) تخصص التمرينات عبد الباقي سليم  دكتور/ هبة رحيم الطلب المقدم من 3/7

نظريات وتطبيقات جامعة مدينة السادات بقسم  –جامعة حلوان ، بشأن نقل سيادتها إلي كلية التربية الرياضية  –(اإليقاعية 

 طلب.، وذلك لبعض األسباب مرفقة بال الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 القرار : الموافقة .
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  معتز عبده محمد  كانون االستاذ المساعدد/ أ.م الطلب المقدم من السيد  3/8

، ومرفق طيه خطاب تجديد  31/7/2019الي  1/8/2018اعتباراً من للعام الثامن  تجديد االعارةبشأن  ورياضات المضرب

 العقد.

 الموافقة .:  القرار
 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمحمد سالمة يونس االستاذ د/ أ. الطلب المقدم من السيد  3/9

 ومرفق طيه خطاب تجديد العقد. 1/8/2018للعام السابع اعتباراً من  تجديد االعارةبشأن 

 القرار : الموافقة .
االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  االستاذاالستاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/10

م وافق علي اشتراك سيادته م وافق علي اشتراك سيادته 20182018//44//1515( بتاريخ ( بتاريخ 66المائية 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 لالشتراك في م بالمركز األولمبي بالمعادي استعدادا لالشتراك في 20182018  //66//66حتي حتي   55//2222لق في الفترة من لق في الفترة من )مدرب كاراتيه( في المعسكر التدريبي المغ)مدرب كاراتيه( في المعسكر التدريبي المغ

م، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم م، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20182018يوليو يوليو   2424، ،   2222دورة إلعاب البحر المتوسط يومي دورة إلعاب البحر المتوسط يومي 

في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو   بشأن اعتبار العاملين المشاركونبشأن اعتبار العاملين المشاركون  20012001مارس مارس   2020الصادر في الصادر في   371371

خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع 

فويض السيد وكيل الوزراء رئيس فويض السيد وكيل الوزراء رئيس بشان تبشان ت  20182018لسنة لسنة   345345مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، وعلي قرار السيد الوزير رقم مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، وعلي قرار السيد الوزير رقم 

اإلدارة المركزية لألداء الرياضي في تحديد البطوالت والمهام الرياضية التي يمنح عنها التفرغات علي أن تكون هذه البطوالت والمهام اإلدارة المركزية لألداء الرياضي في تحديد البطوالت والمهام الرياضية التي يمنح عنها التفرغات علي أن تكون هذه البطوالت والمهام 

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

 ر : الموافقة .القرا
 شئون التعليم والطالب رابعا: 

بالفرقة الثالثه وذلك لقبول العذر عن دخول امتحان مادتى اللغه  هدير احمد عطيه ابو سليمهالطلب المقدم من الطالبه/  4/1

ه صوره من وذلك بسبب الوالده و مرفق طي 2017/2018االنجليزية و التمرينات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 شهادة ميالد المولود 

 القرار : الموافقة .
بالفرقة الرابعه وذلك لقبول العذر عن دخول امتحان مادة التنظيم واالداره  فاطمه ممدوح على عامرالطلب المقدم من الطالبه/  4/2

فق طيه صوره من شهادة ميالد وذلك بسبب الوالده و مر 2017/2018ومادة كرة اليد بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 



- 5 - 

 

 المولود

 الموافقة  . :القرار
بالفرقة االولى وذلك لقبول العذر عن دخول امتحان مادة الرياضة المائية  ابراهيم امين ابراهيم حالوهالطلب المقدم من الطالب/  4/3

 ادى الى حضوره متأخراً هذا اليوم  وذلك بسبب وجود حادث بالطريق مما 2017/2018الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 القرار :  الموافقة.
بالجامعه بخصوص موافاتهم بقواعد التحويالت المقترحه الخاصة  االدارة العامه لشئون التعليم و الطالبالخطاب الوارد من  4/4

 بالكلية حتى يتسنى لهم االعداد لفتح مكتب التحويالت المركزى باالداره

 قة.القرار :  المواف
بالفرقة االولى وذلك لقبول العذر عن دخول امتحانات الفصل  كريم احمد عبد السالم مصطفىالطلب المقدم من الطالب/  4/5

 خاصة منعته من الحضور .ظروف وذلك بسبب  2017/2018الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 القرار :  الموافقة .
بالجامعه بخصوص تطبيق منظومه التصحيح االلكترونى بالجامعات  التعليم و الطالب االداره العامه لشئونالخطاب الوارد من  4/6

مع التدريب على هذا النظام و االستعانه بالجامعات صاحبة  2018/2019المصرية الحكوميه و ذلك اعتباراً من العام الجامعى 

 الخبرة و التجربه فى هذا المجال .

 القرار :  الموافقة .
 قات الثقافية  خامساً: العال

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم الثقافية ) يونسكو ـ  والمؤتمرات  بشأن الخطاب الوارد إلينا من اإلدارة  العامة للعالقات الثقافية 5/1
والعلوم "  اليسكو ـ ايسسكو ( والمتضمن ما تلقته اللجنة من معهد البحوث والدراسات العربية ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة

اليسكو ـ جامعة الدول العربية بشأن دعوة  السادة الباحثين والمفكرين للمشاركه فى أعمال الندوه العلميه تحت عنوان  "" 
 2018المشروع القومى العربى ـ أسئلة الحضور والمصير " والتى ستعقد فى القاهرة فى شهر نوفمبر 

. القرار :   أحيط المجلس علما ا
الوارد إلينا من االداراة  العامة للعالقات الثقافية بشأن كتاب هيئة الفولبريت ـ لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين الخطاب  5/2

الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن  االعالن عن بدء التقدم لبرنامج زمالة همفرى  للعام األكاديمى 
منح فرصة لقضاء عام أكاديمى واحد فى الواليات المتحدة األمريكية للدارسة وأكتساب  وهو برنامج يهدف الى 2020/ 2019

الخبرات المهنية المتعددة ، ويتم قبول األفراد المتقدمين للمنحة على أساس قدراتهم القيادية المستقبلية ونشاطهم فى مجال الخدمة 
                                     العامة فى بالدهم.                                      

  أحيط المجلس علماً .القرار : 
الخطاب الوارد إلينا من االداراة  العامة للعالقات الثقافية بشأن شروط  ومعايير اختيار المبعوثين لخطة البعثات للعام  األول  5/3

ه  التنفيذيه قد اعتمدت  اعالن البعثات للعام األول والمتضمن بان اللجن 2018 -2017من الخطة الخمسيه الثامنة 2017/2018

بالنظام التنافسي التقدم لألعالن الكترونيا من خالل موقع القطاع   2022-2017من الخطه الخمسيه الثامنه 2017/2018

easm.edu.eg -  www.mohe حتي  7/3/2018ورقيا عن طريق األداره المركزيه للبعثات بمجمع التحرير الدور السابع  اعتبارا من

6/7/2018. 

  أحيط المجلس علماً .القرار : 
ات المتحده الخطاب الوارد إلينا من االداراة  العامة للعالقات الثقافية بشأن فتح  باب  التقد م لبرنامج منح   فولبريت ألبحاث فى الوالي 5/4

األمريكيه للحاصلين علي  الدكتوراه من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات  المصريه  والباحثين في مراكز  ومعاهد األبحاث  المصريه 

 وذلك في جميع التخصصات ما عدا  أبحاث  أكلينيكيه في الطب  البشري وطب األسنان والطب البيطري  وأي تخصصات أخري.

http://www.mohe/
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  مجلس علماً .القرار : أحيط ال
 . م 2018 –م  2017للتقديم ببحث لمهمة علمية فى الخطة الخمسية  مروى صقرالطلب المقدم من م.د /  5/5

 الموافقة حيث أن البحث ضمن الخطة البحثية للقسم . القرار : 
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

المسجل بقسم علوم الصحة الرياضية  مصطفى احمد حسن اسماعيل منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 6/1

تأثير برنامج تأهيلى مقترح لتخفيف مظاهر تقدم العمر وزياده الوزن على المترددين على المركز الصحى بالمدينه بعنوان  "

 "سنه 45التعليميه بالسادس من اكتوبر فوق 

  الموافقة.القرار : 
المسجل بقسم علوم الصحة الرياضية بعنوان   حسين على عفيفى علىالتربية الرياضية للباحث / منح درجة الماجستير فى  6/2

" بقبول الرساله ومنح درجه  تأثير برنامج تدريبى للحس العميق على وظائف الركبه بعد اعاده بناء الرياط الصليبى االمامى"

 الماجستير .
  . الموافقة : القرار

المسجل بقسم اصول التربية   أحمد عبدالمعطي عبدالفتاح عبدالدايمفى التربية الرياضية للباحث / منح درجة الماجستير 6/3

الصالبة النفسية وعالقتها بمستوى االداءالمهنى وبعض المتغيرات االجتماعية لدى معلمى التربية الرياضية بعنوان " 

 الرياضية "

 الموافقة . القرار:

المسجلة بقسم اصول التربية الرياضية  انتصار عبدالغني عبدالرحمنلتربية الرياضية للباحثة / منح درجة الماجستير فى ا 6/4

 " واقع التخطيط اإلستراتيجى فى اإلدارات التعليمية بمحافظة المنوفيةبعنوان " 

 . الموافقة  القرار :
المسجل بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  عزيزعزت عادل عزت عبد المنح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحث /  6/5

تدريبات نوعية لتحسين أداء مهارة الشقلبة الخلفية السريعة علي جهاز الحركات والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان " 

 األرضية لناشئات الجمباز الفني "

 . الموافقة  : القرار

 2016لرياضية للدارس/ محمد صبحي فتوح المقيد بدورة اكتوبرموضوع رسالة دكتوراة الفلسفة فى التربية ا تسجيل 6/6

بعنوان " تأثير استراتيجية المحطات  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية التدريسالمناهج وطرق والمدرس المساعد بقسم 

 ادات"العلمية علي بعض نواتج التعلم لمقرر التربية الحركية لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة مدينة الس

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

 املسمى الوظيفي االسم م

أستاذ طرق التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية  أ.د/  مجدي محمود فهيم 1

 الرياضية جامعه مدينة السادات .

 
 . فقةالموا  : القرار

 

 2016المقيدة بدورة اكتوبر  سارة جمال محمد اسماعيلتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة /  6/7

تأثير استخدام النماذج ثالثية األبعاد بعنوان"  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةوالمسجلة بقسم  

 " للحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي بمحافظة المنوفيةلتعليم مهارة القفز فتحاً 

 -على أن تكون لجنة اإلشراف من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد :
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 الوظيفة اإلسم م

، كلية  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  العجميإبراهيم مشيرة أ.م.د/  1

 جامعة مدينة السادات. –لرياضية التربية ا

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية.  بقسمأستاذ مساعد  أ.م.د/ أحمد طلحة حسين 2

، كلية التربية  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس الدينإيمان كمال  م.د/ 3

 دات. جامعة مدينة السا –الرياضية 

 
 . الموافقة  القرار :

المقيد بدورة اكتوبر  حسام الدين عمر جمعة /تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث      6/8

 بعنوان" ببروفيل بدنى فسيولوجي لغواص تجاري"  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة والمسجل بقسم 2012

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

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ تدريب السباحة المتفرغ بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  أ.د/ محمود نبيل السيد ناصف 1

 الرياضية للبنين بالهرم جامعه حلوان )مناقشا(

 –كلية التربية الرياضية –استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية  ئل السيد قنديل.د/ واأ 2

 جامعة مدينة السادات

بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة التدريب المتفرغ أستاذ  أ.د/ محمد محمد زكي 4

 )مشرفا( كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات الرياضية

  
 . القرار :  الموافقة

المقيد بدورةاكتوبر محمد احمد مبروك عامرتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة االماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  6/9

دراسة مقارنة بين الفريق المصري  والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  بعنوان "

 "2014رق المرتبة االولي في بطولة العالم للكرة الطائرة رجال وف

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

أستاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  وعميد  أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي -1

 امعة مدينة السادات "مشرفا"          ج -كلية التربية الرياضية 

أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية  أ. د/ عادل رمضان -2

 مناقشا"“جامعة مدينة السادات  -التربية الرياضية 

الجماعية بكلية أستاذ مساعد والقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات  أ.م.د/ دعاء الشلقاني -3

 مناقشا "“جامعة المنوفية  -التربية الرياضية 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  أ.م.د/ خالد البطاوي -4

 مشرفا"“جامعة مدينة السادات  -بكلية التربية الرياضية 

 
 . الموافقة  القرار :

المقيد بدورة  على عبد المنعم أحمد حمامةكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / تشكيل لجنة المناقشة والح 6/10

والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بعنوان " تأثير التدريبات النوعية باستخدام االسلوب الدائرى  2015اكتوبر 
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 ثب الطويل "  على بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوى الرقمى لناشئى الو

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

 جامة بور سعيد  )مناقشا(. –أستاذ العاب القوى ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد محمد ابراهيم . 

 يل الكلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالكلية    )مشرفاً(.أستاذ العاب القوى ووكأ.د/ محمد عنبر محمد بالل . 

 أستاذ العاب القوى بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بالكلية                   )مناقشاً(.أ.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح . 

  القوى بالكلية.      )مشرفاً(.أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب أ.م.د/نبال أحمد بدر . 

 الموافقة  القرار :
 مؤمن أبو اليزيد الحسيني المغازي األعصرتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  6/11

" بناء مقياس دافعية  والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بعنوان2012المقيد بدورة اكتوبر 

  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد : "االنجاز لدي المالكمين 

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

 )مناقشاً(                                                                 

 ـ أ.د/ محمد أبراهيم الباقيري أستاذ علم نفس الرياضة بقسم أصول التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 2

 ناقشاً(كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. )م                                           

 ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية 3

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. )مشرفاً(                                             

 اذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية ـ األستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد أست4

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. )مشرفاا(                                             
 الموافقة .  القرار :

 2013م المقيد بدورة اكتوبر بكر محمد سال محمدتشكيل لجنة المناقشة والحكم رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية للباحث/  6/12

والمدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بعنوان" برنامج تدريبي للقدرات 

ونسخة من  حيةبعد تقديم تقرير الصالالتوافقية الخاصة وتأثيره علي تحمل األداء وتأخير التعب لدي ناشئي كرة القدم" و

 .منه المقدملبحث ل المناقشة المقترح للجنةشكيل الت المشرفين على األساتذةموافقة السادة رسالة وال

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

 المسمى الوظيفي االسم م

 لرياضية جامعه المنوفية )مناقشا(أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بكلية التربية ا صالح محسن نجا أ.د/ 1

أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب األلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة  عادل عبد الحميد الفاضي أ.د/ 2

 االسكندرية )مناقشا(

لمضرب بكلية أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات ا محمود حسن الحوفي .د/أ 3

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات )مشرفا(
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 بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية التدريب المتفرغأستاذ  محمد محمد زكي /أ.د 4

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات )مشرفا(

 

 الموافقة .  :لقرار ا
لمقدم من األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن عدم إدراج موضوعات منح الدرجات النظر في المقترح ا 6/13

دكتوراه( بمحاضر األقسام العلمية قبل أن يتقدم الباحث بإفادة من الدراسات العليا تفيد بأن الباحث قام  -العلمية )ماجستير 

 ن والمشرفين .للمناقشي  CDبتسليم نسخة مجلدة من الرسالة  و

 الموافقة .  لقرار :ا
 -النظر في المقترح المقدم من األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن عقد مؤتمر دولي للكلية بعنوان : 6/14

 م21/2/2019إلى  18/2وذلك في الفترة من   التربية البدنية وعلوم الرياضة )من الصحة إلى االحتراف(

 
 المبدئية علي عنوان وتاريخ المؤتمر . الموافقة  رار :لقا

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

من السيد الدكتور / نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه  المجتمع وتنميه البيئه للسيد  29/5/2018( بتاريخ 22المكاتبه الوارده رقم ) 7/1
نظيم جامعه طنطا " المنتدى الحوارى " االول لشباب جامعات وسط الدلتا والمزمع عقده االستاذ الدكتور / عميد الكليه بخصوص ت

  -وترشيح فريق من الكليه للمشاركه فى المنتدى على ان يضم الفريق : 30/6/2018بتاريخ 

 ( عضو هيئه تدريس أو أحد أعضاء الهيئه المعاونه 1عدد)

  ( طالب من اتحاد الطالب وترشيح كال من :3عدد )

 د/ السيد صالح السيد                                  مدرس بقسم علوم الصحه الرياضيه 

 الطالب / أحمد رجب إبراهيم الربيشى                رئيس اتحاد الطالب بالكليه 

 الطالب / محمد محمد ذكى صالح                     أمين اللجنه الرياضيه بالكليه 

 بد الرحمن السيد                     أمين اللجنه الثقافيه بالكليهالطالبه / سهام ع

 أحيط المجلس علما  القرار :
من السيد الدكتور / نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه وبخصوص  9/6/2018( بتاريخ  331مكاتبة  الوارده رقم ) 7/2

مه العامه بالجامعه وبالتعاون مع الجامعه االمريكيه بالقاهره ويدعم من الوكاله االمريكيه للتنميه أقامه دوره لغه انجليزيه بمقر مركز الخد

علما بأن الدورات خاصه بطلبه الفرقه النهائيه بكليات الجامعه وسوف يتم عمل اختبار قبل بدء الدوره لتحديد المستوى اخر موعد لتقديم 

والتقديم بمركز الخدمه العامه التابع لجامعه  28/6/2018ويم االمتحان المستوى الموافق  14/6/2018الطلبات يوم الخميس الموافق 

 جنيه فقط  50السادات الدوره مجانيه وهناك رسم تسجيل مبلغ 

 أحيط المجلس علما  القرار :
ت لالستفادة منها داخل الكلية ) دراسات عليا / رنيهاالطباعة الك ةشراء ماكينه خاصلاالقتراح المقدم من لجنه خدمة المجتمع وتنميه البيئه  7/3

 بكالوريوس / أعضاء هيئة تدريس / مشتركى االنشطة بمركز الخدمة العامة بالكلية ( .

 . أحيط المجلس علما  القرار :
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 .... وهللا ولى التوفيق. وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراا 
 

 عميــــد الكليــــــة أميــــن المـجلس           

 

 

 بو المعاطىأ.د/ محمد طلعت أ أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 
 SQ0000000F101206 رقم:نموذج 

 17/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

بمركز الخدمة العامة بالكلية . اإلقتراح المقدم من لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن إعادة تسمية الوحدات ذات الطابع الخاص  7/4
 كالتالى : لوحدات المعامل المركزيةعلى أن تكون المسميات المقترحة 

 وحدة اللياقة البدنية .   – 2                وحدة القياسات واالختبارات الرياضية ) فسيولوجية / بدنية وجسمية / نفسية ( . – 1

 وحدة المدارس واالكاديميات الرياضية . – 4                                                      وحدة التأهيل الحركى واالصابات . – 3

 وحدة التدريب واالستشارات العلمية واالحصاء . –  6                                                       وحدة التحليل الحركى – 5

 ت لوحدات المعامل المركزية كالتالي :تكون المسميا الموافقة علي ان  القرار :
 وحدة القياسات واالختبارات الرياضية ) فسيولوجية / بدنية وجسمية / نفسية ( .  – 1

 وحدة اللياقة البدنية .   - 2

 وحدة التأهيل الحركى واالصابات . - 3

 وحدة المدارس واالكاديميات الرياضية . – 4

 وحدة التحليل الحركى . – 5

 التدريب .وحدة  – 6

 وحدة االستشارات العلمية واالحصاء . – 7

 ثامناً : ما يستجد من أعمال :

 موادوذلك لقبول العذر عن دخول امتحان  األوليبالفرقة  محمد سعد مهنا مجبل مهنا العازميالطلب المقدم من الطالب/  8/1

وذلك بسبب  2017/2018اسى الثانى للعام الجامعى بالفصل الدر التربية الحركية والجمباز والتدريب الرياضي والتمرينات

  ظروف خاصة .

 القرار : الموافقة .

علي جراح علي محمد والطالب /  ناصر فهد عوض الجلويوالطالب /  مشعل سعد حمدان العازميالطالب / الطلب المقدم من  8/2

بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  الرياضي التدريب مادةوذلك لقبول العذر عن دخول امتحان  األوليبالفرقة  الفضلي

  تعرضهم لحادث طريق .وذلك بسبب  2017/2018

 القرار : الموافقة .

مادتي وذلك لقبول العذر عن دخول امتحان  األوليبالفرقة  جازي شبيب شريد راشد المطيريال /ةالطلب المقدم من الطالب 8/3

  . صحيةظروف وذلك بسبب  2017/2018للعام الجامعى  بالفصل الدراسى الثانى السباحة والغطس

 القرار : الموافقة .
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