
 
 

 :الحضـــــــور

الساعة الحادية عشر عقدت الجمسة رقم م  في تمام  77/71/7177الموافق  الثالثاءإنو في يوم 
 من: عميد الكمية وبحضور كالا  محمد طمعت أبو المعاطى( برئاسة األستاذ الدكتور/ 696)

  واعحذر عن الحضور :

 

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكمية الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم"  : االفححاح
الموضوعات الواردة بجدول والترحيب بالسادة أعضاء المجمس ثم انتقل سيادتو لعرض ومناقشة 

 األعمال.

  هجلس كلية الحزبية الزياضية  جحواعاهحضز 

 7162/7162 العام الجامعً ;69 رقم الجلسة

بدء  62/61/7162 التارٌخ 
 الثانٌة  نهاٌة االجتماع الحادٌة عشر  االجتماع

 قاعة مجلس الكلٌة  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف نـــــــــاالس م

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة أ.د/ لبٌب عبد العزٌز لبٌب 6

 لكلٌة لشئون التعلٌم والطالبوكٌل ا أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى 2

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عمٌرة   3

 والتدرٌب وعلوم الحركة الرٌاضٌةطرق التدرٌس المناهج ورئٌس قسم  أ.د/ مجدى محمود فهٌم محمد 4

 المائٌةالرٌاضات وتطبٌقات المنازالت ونظرٌات   رئٌس قسم أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 القوى ألعابتطبٌقات ورئٌس قسم نظرٌات  أ.د / محمد عنبر بالل 6

 المضرب ورٌاضات الجماعٌة الرٌاضاتتطبٌقات ورئٌس قسم نظرٌات  أ.د / طارق محمد النصٌرى  7

 أصول التربٌة الرٌاضٌة   رئٌس قسم أ.د / وائل السٌد قندٌل 8

 طبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌةتورئٌس قسم نظرٌات  أ.د / أمل صالح سرور  9

 رئٌس قسم علوم الصحة الرٌاضٌة أ.د / عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم  61

 والتدرٌب وعلوم الحركة الرٌاضٌةطرق التدرٌس أستاذ بقسم المناهج و أ.د/ عصام الدٌن متولً عبد هللا 66

 القوى ألعابتطبٌقات ونظرٌات أستاذ بقسم  أ.د/ اٌمان ابراهٌم السٌسً 62

المضرب ورٌاضات الجماعٌة الرٌاضاتتطبٌقات ونظرٌات  بقسم أستاذ أ.د / جوزٌف ناجى بقطر 63
 الرٌاضات المائٌةوتطبٌقات المنازالت ونظرٌات أستاذ بقسم  أ.د/ احمد سعٌد خضر 64  

 استاذ بقسم اصول التربٌة الرٌاضٌة أ.د/ محمد عبد العظٌم شمٌس 65

 مدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر / طارق محمد عبد الرؤوف أ.د 66

 الرٌاضات المائٌةوتطبٌقات المنازالت ونظرٌات أستاذ بقسم  أ.د/ احمد ابراهٌم عزب 67

 ورٌاضات الجماعٌة الرٌاضاتتطبٌقات ونظرٌات  بقسم متفرغ أستاذ أ.د / محمد جمال الدٌن حمادة 68
والتدرٌب وعلوم الحركة طرق التدرٌس أستاذ متفرغ بقسم المناهج و عبد الرشٌد خاطر أ.د/ سعٌد 69  المضرب
 القوى ألعابتطبٌقات ونظرٌات أستاذ متفرغ بقسم  أ.د / بكر محمد سالم 21 الرٌاضٌة

 استاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة أ.د / حمدي عبده عبد الواحد عاصم 26

 استاذ مساعد أقدم أ.د/ محمد عباس صفوت 22

 أقدم مدرس  أ.د/ هبة هللا عصام الدٌن الدٌاسطً 23

 الوظيفة االسم م

- - - 



 
 الوصـــبدقبت  أوالً:  

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة  7/7
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

  7177 اكتوبرالمصادقة عمى محضر اجتماع مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شير  7/7
 المصادقة .تم االطالع وتمت  القرار:

 المصادقة عمى ما جاء بمحاضر األقسام والمجان المنبثقة عن مجمس الكمية . 7/3
 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:

 عبهةثبًيًب: هوضوعبت 

 عرض الموضوعات الواردة من مجمس الجامعة . 7/7
 أحيط المجمس عمماً  القرار :

 .  7102/7102لطالب الدراسات العلٌا المقٌدٌن بالالئحة الجدٌدة بخصوص تفعٌل نظام االرشاد االكادٌمً  7/7

 الموافقة  القرار:
 . 7106/7102بخصوص اعتماد التقرٌر السنوي للكلٌة  7/3

 الموافقة القرار:
 . اعتماد تقرير متابعة الخطة االستراتيجيةبخصوص  7/4

  .الموافقة  القرار :
 لخدمة العممية التعميمية.  احمد محمد حسن محمدبرع لمكمية من السيد / ( طابعات ت7بخصوص قبول عدد ) 2/5

  .الموافقة  القرار :
فً قبول أعداد وتخصصات طالب الدراسات العلٌا الملتحقٌن بالتخصصات الخاصة بالقسم  السادة رؤساء االقسام العلمٌة بشأن تفوٌض  2/6

 م طبقاً لالئحة الجدٌدة.7102م / 7102لعام الجامعً العلمً )دبلوم بنوعٌها ـ ماجستٌر ـ دكتوراه( ل

  .الموافقة  القرار :
    شئوى أعضبء هيئة التدريس ثبلثب :

3/0 

استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  االستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذالطمب المقدم من 
الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد اليادي ية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص انتداب والرياضات المائية بكمية الترب

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كمية التربية الرياضية لمبنين جامعة بنيا لتدريس منيج الجودو لمفرقة رزق 
م, حيث ال يوجد بشعبة الجودو غير عضو 7178م/7177عي الرابعة اختياري أول وثاني الجانب النظري والتطبيقي لمعام الجام

وقائم سيادتو بتدريس منيج الجودو يومي االحد والثالثاء من كل أسبوع لمفرقة  عبد الحميم معاذىيئة تدريس واحد وىو أ.د/ 
 م.7178م/7177الثالثة اختياري أول وثاني الجانب النظري والتطبيقي لمعام الجامعي 

 ةلموافقالقرار : ا

3/7 

 وقسم أصول التربية الرياضية والخاص مجمس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية السابق طمب بخصوص
األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ـ كمية  األستاذة الدكتورة/ سماح محمد أمين حالوهب

لسادات وذلك بخصوص الموافقة عمي نقل سيادتيا من القسم إلي قسم اصول التربية الرياضية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة ا
 .عرض الحالة الصحية لسيادتيا عمي القومسيون الطبي التابع لجامعة مدينة السادات , وارجئ القرار لحينبالكمية

لييئة العامة لمتأمين الصحي اإلدارة المركزية عن حالتيا الصحية من ا القومسيون الطبيفقد وافتنا سيادتيا بصورة من نتيجة 
( بتقرير حالة مرضية بتوصية 141788( لجان ت ص رقم )8( نموذج )37لمجان الطبية فرع المنوفية شبين الكوم كود رقم )



التياب بأعصاب  تبين أنو بعاني منبتوقيع الكشف الطبي  م( والذي جاء فيو7177( لسنة )7777( بجمسة رقم )58رقم )
مع تحديد بحركة الرقبة وال يوجد ضمور  قطنيو عنقي  يغضروفوانزالق  لذراعين وعصب النسا وضغط عمي الحبل الشوكيا

 بالعضالت.
 وقد تقرر بشأنيا )البند الثالث عام(: وىو يسند لو عمل خفيف ويميز عن اقرانو في التكميفات وذلك لمدة عام.

لرياضات المائية قد وافق عمي نقل سيادتيا الي قسم اصول التربية الرياضية عممًا بان قسم نظريات وتطبيقات المنازالت وا
 قسم .البالكمية وكذلك تمت موافقة قسم أصول التربية الرياضية بالكمية عمي نقل سيادتيا الي 

 موافقة مجلس الكلٌة مع اعتراض السٌد أ.د/ محمد عبد العظٌم شمٌس القرار :

3/3 
ـ كمية التربية الرياضية ـ جامعة  التدريب الرياضي تخصص جودوبقسم  المدرس سارة محمد االشرمة/ الدكتور الطمب المقدم من 

لشعبة الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ـ كمية بخصوص الموافقة عمي نقل سيادتيا  بني سويف
 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات.

 قة .الموافالقرار :  

3/4 

األستاذ المساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت  االستاذ الدكتور/ رضا ٌوسف ٌسري عبد القادرالطلب المقدم من 

وذلك بخصوص الموافقة علً اعتبار سٌادته فً مهمة  ,جامعة مدٌنة الساداتـ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ والرٌاضات المائٌة 

بشأن اعتبار العاملٌن  م7110مارس  71الصادر فً  (320)مجلس الوزراء رقم  رسمٌة بناء علً قرار السٌد رئٌس

المشاركون فً البعثات أو المهام الرٌاضٌة والشبابٌة فً داخل مصر أو خارجها والتً ٌصدر بشأنها قرار من وزٌر الشباب 

المالٌة وكأنهم قائمون بالعمل,  فً مهمة رسمٌة دون بدل سفر من جهات عملهم األصلٌة مع عدم المساس بجمٌع مستحقاتهم

م بتفرغ السادة 01/4/7102( بتارٌخ 21بخصوص موافقة مجلس إدارة االتحاد المصري للكاراتٌه فً جلسته رقم )وذلك 

م حتً 0/01/7102المدربٌن أٌام السبت واالحد واالثنٌن والثالثاء واالربعاء والخمٌس من كل اسبوع اعتباراً من 

سنة المقامة بإسبانٌا فً  70ٌوماً استعدادا لبطولة العالم للشباب والناشئٌن وتحت  05مركبات لمدة م بدار ال05/01/7102

 ومرفق طٌة نسخة من القرار الوزاري.م, 31/01/7102م حتً 77/01/7102الفترة من 

 الموافقة . :القرار
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بخصوص الموافقة عمي انتداب سيادتو لكمية معاذ االستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم بشأن الطمب المقدم من 
التربية الرياضية لمبنات جامعة االسكندرية لتدريس تخصص )جودو( لمدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة )دكتوراه( فصل 

ة االستاذ الدكتور/ عميد كميم, ومرفق طية صورة من خطاب طمب االنتداب من 7178م /7177الخريف لمعام الجامعي 
 .التربية الرياضية لمبنات جامعة االسكندرية

 الموافقة . :القرار

3/6 
المدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  خالد عبد الفتاح إسماعٌل البطاوي م.د/بشأن الطلب المقدم من 

 ورٌاضات المضرب بشأن تعٌٌن سٌادته أستاذ مساعد بذات القسم.

 الموافقة  . :القرار

3/2 

األستاذ بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب بشأن  محمود الحوفً /أ.دالطلب المقدم من السٌد 

انتداب سعادته للتدرٌس بجامعة اإلسكندرٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فلمنج )دراسات علٌا( فً الفصل الدراسً األول من العام 

 م.7102/7102الجامعً 

 .  علً االنتداب ٌوم واحد فقط قةالمواف :القرار

8/2 
بخصوص انتدابه لتدرٌس مادة األلعاب الصغٌرة للفرقة االولً بنٌن  أسامة محمد عبد السمٌعبشأن الطلب المقدم من الباحث 

 وذلك بدون اجر.



 .  لرفضا :القرار

 الٌد للفرقة الثانٌة بنات وذلك بدون اجر.بخصوص انتدابها لتدرٌس مادة كرة  سارة عاطفبشأن الطلب المقدم من الباحثة  3/9

 وتقديم السيرة الذاتية . الموافقة مع احضار :القرار 
3/01 

 أحمد علً قطب) مدرب جمباز( ،   عبد العزٌز جلهومالطلب المقدم من شعبة التمرٌنات والجمباز ) بنٌن ( لالستعانة بكل من 

 ات والجمباز بدون اجر.) مدرب جمباز( فً الجزء التطبٌقً لمادة التمرٌن

 الموافقة مع احضار وتقديم السيرة الذاتية . :القرار 
/ أمل جامعة المنوفٌة بالموافقة الكتابٌة علً انتداب األستاذ الدكتور  -الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 3/66

رٌنات والعروض الرٌاضٌة لتدرٌس مقرر تمرٌنات وعروض رٌاضٌة للفصل ر رئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمصالح سرو

 م، وذلك لصرف مستحقات سٌادتها المالٌة.7102م/7106الدراسً الصٌفً للعام الجامعً 

 .الموافقة  القرار :
 أ.م.د/ ماجدة محمد السعٌدانتداب جامعة المنصورة بالموافقة على  -الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 3/62

لتدرٌس مادة ) المبادئ األساسٌة للجمباز( و) اختٌاري تدرٌب رٌاضة التخصص جمباز( للفرقة الثانٌة والرابعة ) شعبة تدرٌب ( لمرحلة 

 م.7102م/7102البكالورٌوس لمدة ٌومان أسبوعٌا للعام الجامعً 

 .الموافقة  القرار :
 الطالة شئوى التعلين ورابعب: 

4/0 

 واقتراحبنات ( جامعة مدٌنة السادات . بشأن الطالب الوافدٌن  –بشأن تطبٌق الالئحة الجدٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ) بنٌن 

 :  االجراءات التالٌة 

 إجراء محاضرات مكثفة عملٌة ونظرٌة . – 0

 إجراء أمتحانات تعوٌضٌة عملٌة ونظرٌة . – 7

 ن طرٌق البرٌد االلكترونى المؤسسى . تقدٌم أوراق دراسٌة ع – 3

 وذلك بما ٌحقق التجاوز عن استكمال نسب الغٌاب المطلوبة . 

 الموافقة . القرار :

4/7 
 7102/7102بالفرقة الثانٌة بخصوص قبول العذر االجتماعً عن العام  آٌه سمٌر فهمً محمدالطلب المقدم من الطالبة / 

 طٌه صورة من التقرٌر الطبً لوالدتها .حٌث انها مرافقة لوالدتها ومرفق 

 الموافقة  . :القرار

بخصوص قبول العذر االجتماعً عن العام  لإلعادةبالفرقة الرابعة باقً  محمد عماد الدٌن فوزيالطلب المقدم من الطالب /  4/3
 حٌث انه مرافق لوالده ومرفق طٌه صورة من التقرٌر الطبً لوالده. 7102/7102

 .الموافقة القرار : 
 بخصوص مخاطبة األقسام بالكلٌة باحتٌاجاتهم من المعٌدٌن والمعٌدات الجدد . 9/9

  .( معيدات  4( معيدين وعدد )  4مع ارسال خطاب باحتياجات الكمية لمجنة االحتياجات بالجامعة واحتياج الكمية لعدد )  الموافقة : القرار
من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة  7102/7102بالفرقة الثانٌة  عال كرم امٌن سالم/  بخصوص بٌان الحالة المقدم من الطالبة :/9

عبد هللا راشد ) وافد ( من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان والطالب /  محمد عبد الرحٌم جاسم الفورديطنطا والطالب / 
 ل مقاصه علمٌة لهم فً اسرع وقت . ) وافد ( من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌف وعمعلً العازمً 

 مع انهاء كافة االجراءات القانونٌة للمقاصات العلمٌة . الموافقة : القرار

 خبهسًب: العالقبت الثقبفية  

الخطاب الوارد الً العالقات الثقافٌة  من  االدارة العامة للعالقات الثقافٌة وادارة المنح والبعثات بخصوص موافاتهم  5/0

ندات الخاصة للسادة معاونً اعضاء هٌئة التدرٌس لعرضها علً اللجنة التنفٌذٌة للبعثات فبل سفرهم وفً حالة عدم بالمست



 1استكمالهم كافة االجراءات قبل السفر سوف ٌتعذر عرض االمر علً اللجنة التنفٌذٌة للبعثات العتماد االجازة الدراسٌة

  .أحيط المجمس عمما ً  : القرار

5/7 

.بخصوص اللجنة الدائمة للعلوم  وزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمىالوارد العالقات الثقافٌة من مكتب  السٌد الدكتور/  الخطاب

والتكنولوجٌا )كومستٌك ( التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمً قد أعلنت عن منح جوائز عن األعمال المتمٌزة للعلماء فى مجاالت 

 العلوم والتكنولوجٌا.

  .أحيط المجمس عمما ً  : رالقرا
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دعوة  ألعضاء هٌئة التدرٌس من جامعة طنطا لحضور المؤتمر العلمً  الخطاب الوارد الً العالقات الثقافٌة بخصوص

 م بالعٌن السخنة .71/01/7102-02الدولً الثالث بعنوان "الرٌاضة والتنمٌة المستدامة" خالل الفترة من 

  .أحيط المجمس عمما ً  : القرار
الخطاب الوارد الً العالقات الثقافٌة  من ادارة االتفاقٌات والتبادل الثقافى بخصوص مشروع تنفٌذى جدٌد بٌن جمهورٌة مصر  9/:

العربٌة وفٌتنام " برجاء التكرم بموافاتنا بمقترحات  القسم فى صور بنود حتى ٌتم تضمٌنها للمشروع التنفٌذى علما بان الجانب 

 ترح اضافة بند لتبادل منح جامعٌة ودراسات علٌا  فى أقرب وقت ممكن حتى ٌتسنى اتخاذ الالزم" .الفٌتنامى قد اق

  .أحيط المجمس عمما ً  : القرار
الخطاب الوارد الً العالقات الثقافٌة  من ادارة االتفاقٌات والتبادل الثقافى بخصوص مشروع تنفٌذى جدٌد بٌن جمهورٌة مصر  :/:

والمقترح من الجانب  7102/7171لتربٌة والتعلٌم والثقافة بجمهورٌة الصومال الفٌدرالٌة لألعوام العربٌة و وزارة ا

 الصومالى . 

  .أحيط المجمس عمما ً  : القرار
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.بخصوص ما تم رصده  السٌد الدكتور/ وزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمىالخطاب الوارد الً العالقات الثقافٌة  من مكتب  

سفرٌات السادة المسئولٌن المصرٌٌن للخارج من قٌامهم باصطحاب  اعداد من األعالمٌٌن والصحفٌٌن وعدم مراعاة خالل 

الحالة األقتصادٌة التى تمر بها البالد وجه رئٌس الجمهورٌة بااللتزام التام بالقواعد والتعلٌمات الخاصة باصطحاب  اعداد من 

تفصٌلى بالحاالت المخالفة لهذه التعلٌمات خالل الفترة الماضٌة من حٌث )التكلفة / جهة األعالمٌٌن والصحفٌٌن ، األفادة بٌبان 

 التصدٌق/سواء كانت جهة التحمل بالتكلفة الجامعة  أو احدى الجهات التابعة لها (.

  .أحيط المجمس عمما ً  : القرار
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عاب القوى . لألشتراك فى المؤتمر العلمً الدولً الثانً . أستاذ ال  أ . د / عاطف سٌد أحمد عبد الفتاحالطلب المقدم من  

لعلوم الرٌاضة ، والذي ٌنظمه قسم التربٌة البدنٌة والرٌاضة بكلٌة التربٌة االساسٌة التابع للهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً 

أكتوبر     30 – 72 رة من فى الفت )واقع الرٌاضة العربٌة بٌن الممارسة والمنافسة( :والتدرٌب  بدولة الكوٌت، بعنوان

 Prediction Of Race Walking Performance In Terms Of Some Biomechanicsم ببحث بعنوان"  7102
Variables" 

  .مع تطبيق القواعد القانونية  الموافقة  : القرار
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 فى المؤتمر لالشتراكالعاب القوى . . مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات   م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجىالطلب المقدم من  
 العامة للهٌئة التابع االساسٌة التربٌة بكلٌة والرٌاضة البدنٌة قسم التربٌة ٌنظمه الرٌاضة ، والذي لعلوم الثانً الدولً العلمً
 – 72 فترة من فى ال )والمنافسة الممارسة بٌن العربٌة الرٌاضة واقع( :بعنوان الكوٌت، والتدرٌب  بدولة التطبٌقً للتعلٌم

 " الشد المعدل  على أن ٌكون على نفقته الخاصة الختبارم ببحث بعنوان الدرجة المعٌارٌة المطلقة 7102أكتوبر     30

  .مع تطبيق القواعد القانونية  الموافقة : القرار
شأن الترشٌح  والتقدم لجوائز النٌل ب لدراسات العلٌا والعالقات الثقافٌةالخطاب الوارد إلٌنا  من نائب رئٌس الجامعة   ل 5/9

 30أكتوبروحتى 0علما بأن أخر موعد لقبول الترشٌحات هو ٌوم 7106لعام  ةوالتفوق وجوائز الدولة التقدٌرٌة والتشجٌعٌ



 . 7102دٌسمبر 

  .أحيط المجمس عمما ً  : القرار
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ٌم اإلحتٌاجات والخدمات الصحٌة لطالب بعنوان " تقو احمد ربٌع محمود سعدبخصوص تسجٌل موضوع بحث للسٌد د/ 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات فً ضوء معاٌٌر الجودة "

  .الموافقة : القرار
 سبدسًب : الدراسبت العليب والبحوث 
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 للتسجٌل وهم :  ةبخصوص إلغاء قٌد الطالب اآلتً أسماؤهم بعد النتهاء المدة القانونٌ

 د المعطى الحبيبى محمد الحسنى عب -7
 محمد السيد عبد العزيز الوقاد -7
 شيماء كمال صالح قدوة -3
 ناىد محمد السيد طاحون  -4
 محمود مصطفى عبدة السواح     - 5

  الموافقة. : القرار
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ٌس مقرر )االختبارات من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  بنٌن جامعة اإلسكندرٌة  وذلك لتدر أ.د/ محمد صبرى عمرالنظر فى إنتداب 

والمقاٌٌس ( لطالب الفرقة الثانٌة ماجستٌر ) الئحة قدٌمة ( باإلضافة لتدرٌس مقرر ) التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة ( للفرقة 

 . الثانٌة دكتوراه  ) الئحة قدٌمة (

  . الموافقة : القرار
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( طالب وطالبة لدرجة دبلوم التربٌة  2بٌه الرٌاضٌة وعدد )( طالب وطالبة لدرجة الماجستٌر فى التر96النظر فى قٌد عدد )

  -:  النحو التالى الرٌاضٌة وذلك على

 : أوال درجة الواجسحيز في الحزبيه الزياضية 

 االسن م االسن م االســــن م

 وفاء صالح الدٌن جابر 73 حسٌن عماد حسٌن محمد  07 إبراهٌم راوى راشد إبراهٌم  0

 محمد ٌسري عبد المنعم  الحدٌنً 74 دالٌا عاطف رجب نجم الدٌن  03 سط سعٌد دروٌش أحمد عبد البا 7

 ٌاسمٌن محمد إبراهٌم الدسوقى  75 دعاء كمال على عبد القادر 04 أحمد عبدهللا عبد السالم كامل  3

 ٌمنً اسامة عطٌة جبر 76 دٌنا مجدى محمد حجاج  05 أحمد محمد السعٌد عبد العاطً  4

 شمى علٌان الحربى فواز  72 رانٌا حمدى محمد محمد سالم  06 محمد أحمد ابو زكري أحمد 5

 بدجة ناصر سالم  ناصر العجمً 72 رحاب حمدى صابر رزق  02 إسراء عبد الباسط إبراهٌم شلبى  6

 نسمة عبد المنعم أحمد نصار  79 زوات عبد المرضى رشاد  02 إسراء نصر إسماعٌل العباسى  2

 نشوى محمد سعد الصباغ 31 سحر سعٌد محمود داود  09 م ابو العال محمد إبراهٌم اسال 2

 محمود أحمد السٌد الطوٌل  30 سمر حمدى فؤاد مصطفى  71 اسالم احمد محمد حسنٌن 9

 محمود حسٌن سعد خطاب  37 شرٌف شعراوي محمد شعراوي 70 أسماء السٌد محمود فرغلى  01

 محمود رجب عبد الرحمن ندا 33 شٌماء سالمة بركات سالم 77 غراب أسماء جمال عبد النبى  00



 محمد مرضى محمد الفقى  26 شٌماء محمد حمودة بدر 55 اشرف محمد سالم العبد  34

 محمد نصر عبد الجٌد زهران  22 طارق محمد كمال الدٌن عبد المولى  56 أالء عبد العال عبد المنعم شكرى  35

 محمد أحمد محمود البربري 22 عاشور محمد محمد جاب هللا 52 ابراهٌم  األمٌر محمد أحمد 36

 محمد السٌد عباس ابراهٌم 29 عبد التواب أحمد عبد التواب مرعى  52 أمٌرة أحمد عبد الستار محمد  32

 جرمحمد بٌومى مصطفى األب 21 عبد الخالق محمد ابو الٌزٌد زهره 59 أٌة عبد الحمٌد محمد عبد  العزٌز  32

عبد الرحمن طارق إسماعٌل  61 أٌة عصمت زكى الجرسى 39

 الجزٌرى 
 نور إبراهٌم على الفالل  20

 نور عبد الحمٌد محمد مقلد  27 عبد القوي نبٌل عبد القوي 60 أٌة فرٌد زٌن الدٌن على أحمد  41

 ل خضر هدٌر سعٌد جال 23 عزٌزة عبد الحمٌد شحاتة السٌد  67 إٌمان أنور عبد المجٌد  40

 هدٌر ٌوسف محمود الصاوى 24 علً سعٌد عٌسى سلٌمان 63 إٌمان حافظ محمود هالل  47

 هٌثم حمدى عبد الحلٌم محمد  25 عمر بكر محمد سالم  64 إٌمان محمد عبد الخالق إبرهٌم  43

 محمد عبد الفتاح فتح هللا قوطة  26 عمر ناجى عطٌة عمر  65 إٌمان محمد محمد شنب 44

 محمد عبد المنعم عبد الهادي  22 عمرو سعٌد معوض عبد الواحد 66 هان بكر عبد الصادق على جٌ 45

 محمد عترٌس محمد حمودة  22 عمرو سمٌر مصطفى سلطان  62 حسام سعٌد صبحً خلٌل  46

 محمد عٌد علً شرع 29 عهود محمد جمال الدٌن  62 حسام سالمه ابراهٌم شنب  42

 محمد فتحً محمد عٌد  91 غادة محى غانم محمد 69 لوانًمحمد صالح محمد الب 42

 محمد ماهر محمود أحمد بدوي  90 لمٌاء فوزى محمد نصار 21 محمد عادل السٌد محمدي ٌوسف 49

 محمد محمد عبد التواب خلٌل  97 لٌلٌان أشرف إبراهٌم عمار  20 محمد عاطف محمد على الكشكى  51

 محمود عادل عبد العاطً خضر 93 محمود عبد القادر محمود عبد المطلب  27 محمد محمد عبد المنعم عٌد 50

 منار محمد هاشم الوراقى  94 ندا مجدى فرحات محمد سعٌد  23 محمود زكً محمد عبد الحمٌد 57

 مى عادل توفٌق الدجوى  95 ندى طلعت السٌد ملٌجى 24 محمود محسن محمود ابو شادي  53

 مصطفى حسن مصطفى المصٌلحى  96 نسرٌن رمضان حسٌن المغربى  25 د محمد محمود مرضى عبد الحمٌ 54
 

 الموافقة. القرار:
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 ثبًيًب دبلوم الدراسبت العليب فى التربية الريبضية 

 مالحظات    االســــم م

  أحمد مختار ذكى صالح  0

  أمٌرة جمال أمٌن الخشن 7

  بالل محمد متولى سٌد أحمد  3



  ر محمد حمامةمحمد عم 4

  ٌوسف على زامل على فهد العنٌزى  5

  فٌصل غانم فٌحان صنفور النصر هللا  6

  أحمد عباس حمد حشر الموٌهى العنٌزى  2

  محمد سمٌر عبد المقصود الطوخً 2

 

 الموافقة  : القرار
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 -كتوراة ( على النحو التالى :د –ماجستٌر  –( طالب وافد بالدراسات العلٌا ) دبلوم 07النظر فى قٌد عدد )

 هالحظات الدرجة االسن م

  دكتوراة  خالد راشد محمد عمران أحمد العمران 0

  دكتوراة  ناصر عٌد غالب محمد العازمى 7

  دكتوراة  ممدوح مزلوهنزال سالم الظفٌرى 3

  دكتوراة  عبد الرحمن  بدر عمرعبد هللا العمر 4

  دكتوراة  زوقعادل عبد الرازق  مبارك مر 5

  دكتوراة  خالد فهد حمود سلٌمان التوٌجرى 6

  دكتوراة  موضى عبد هللا على عامر الحصٌنان  2

  دكتوراة  رٌم عبد هللا حمود مقدن الصواع العازمى 2

  ماجستٌر بدجة ناصر سالم  ناصر العجمً 9

  ماجستٌر  فواز نشمى علٌان الحربى 01

  دبلوم  العنٌزى  ٌوسف على زامل على فهد 00

  دبلوم  فٌصل غانم فٌحان صنفور النصر هللا  07

  دبلوم  أحمد عباس حمد حشر الموٌهى العنٌزى  03

 

 الموافقة  : القرار
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 -ألتى أسمائهم بعد:لطالب  31/9/7102الى  0/01/7102بخصوص مد مدة الدراسة عام أول فى الفترة من 

 .والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية 7177يد بدورة اكتوبر المق مصطفي سمير مصطفي سمطان .7
 . والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية 7177المقيد بدورة اكتوبر عمرو عبدالعميم رخا  .7
 .والمسجل بقسم تطبيقات المنازالت والرياضات المائية  7177المقيد بدورة اكتوبر  رامي رضا إبراىيم المداحل .3
 عموم الصحة الرياضية .والمسجل بقسم  7177المقيد بدورة اكتوبر  حسن عمي عفيفي عمي .4

 الموافقة  : القرار
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دكتوراة ( للعام  –لطالب الدراسات العلٌا ) دبلوم ماجستٌر  كمرشدٌن أكادٌمٌٌنرؤساء األقسام العلمٌة  السادةالنظر فى تكلٌف 



 ً .ومناقشة آلٌة عمل المرشد األكادٌم م 7102/7102الجامعً 

 الموافقة  : القرار
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المقيد بدورة  تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفمسفة فى التربية الرياضية لمباحث  / عبدالرحمن بسيوني عبدالرازق غانم
الييبريميا ( مع تدريبات المقاومة  -تأثير استخدام ) اإلسكيميا والمدرس المساعد بقسم عموم الصحة بعنوان "  7176اكتوبر 
 " ( +CD34( والخاليا الجذعية ) (b-FGFتأىيل إصابة التواء الكاحل بداللو عامل النمو الميفي األساسي عمى 

 -على أن جكىن لجنه الاشساف من الظادة ألاطاجرة آلاحي أطمائهم بعد : 

 الىظــــــيفت الاصــــــم م

 . الصقاشيقجامعت اطخاذ مخفسغ بقظم وظائف ألاعضاء بكليت الطب  أ.د / حظين احمد حشمت 1

 أ.د / حمدي عبده عبدالىاحد عاصم 2
كليت التربيت  -أطخاذ بيىلىجيا السياضت املخفسغ بقظم علىم الصحت السياضيت 

 جامعت مدًنت الظاداث .  -السياضيت 

 د / الظيد صالح الظيد احمد 3
جامعت   –كليت التربيت السياضيت   –مدزض بقظم علىم الصحت السياضيت 

 لظاداث .مدًنت ا

 
 الموافقة  : القرار
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 7176المقيد بدورة اكتوبر  / بدر ناصف بدر عشماوى  تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث
 .اسفل الظهر لدى كبار السن " آالم" تأثٌر برنامج تأهٌلى للحد من  والمسجل بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بعنوان 

 الىظــــــيفت الاصــــــم م

 أ.د / عبدالحليم ًىطف عبدالعليم 1
بكليت   –أصخار فضيىلىحيا الرياضت ورئيط قضم علىم الصحت الرياضيت   

 حامعت مذينت الضاداث .  –التربيت الرياضيت  

 د / طالى عبد الظخاز عامس محفىظ 2
حامعت   –كليت التربيت الرياضيت    –مذرش بقضم علىم الصحت الرياضيت 

 مذينت الضاداث .

 
 الموافقة  : القرار

 7106المقٌد بدورة اكتوبر  احمد محمد عبد الحكم طبانةتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث /   61/;

لجملة والمسجل بقسم التمرٌنات والجمباز  بعنوان " برنامج تدرٌب عقلى بتقنٌة الجهاز اللوحى لتحسٌن مهارات وتركٌب ا

 الحركٌة على جهاز الحركات األرضٌة للناشئٌن "

 :جحث إشزاف 

  الرٌاضًوالتقوٌم  واالجتماععلم النفس بقسم علم النفس  أستاذ          أ.د/ وائل رفاعى إبراهٌم رضوان

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان                                                   

 مساعد نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة  أستاذ              دة محمد السعٌدأ.م.د/ ماج

 مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الجمباز والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة     د/ ٌاسر على قطب                 

 الموافقة  : القرار



للطالب المتقدمٌن  الدكتوراه ( –لنسبة لطالب الدراسات العلٌا بدرجة ) الماجستٌر با االجنبٌة النظر فى تحدٌد مستوى اللغة 66/;

 : على ان ٌكون  لنقل القٌد من جامعات أخري 

 درجة 411درجة وللدكتوراه  311اللغة االنجلٌزٌة  مجموع الدرجات للماجستٌر من 

 للدكتوراه  المستوي الرابعللماجٌستٌر  ،  المستوي الثالثاللغة الفرنسٌة     

 للدكتوراه المستوي الرابعللماجٌستٌر  ،  المستوي الثالثاللغة األلمانٌة      

 الموافقة  : القرار

الدكتوراه ( على أن تكون اللجنة مشكلة من  -النظر فى عمل المقاصة العلمٌة للطالب الوافدٌن المتقدمٌن لدرجة)  الماجستٌر  67/;

 -السادة األساتذة :

 السٌد قندٌل أ.د/ وائل 

 أ.د/ أحمد سعٌد خضر

 أ.د/ طارق محمد النصٌرى

 الموافقة  : القرار

 بشأى تسجيل األبحبث  69/;

كلٌة  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربالمدرس بقسم  اٌمن مرضًد/ بشأن الطلب المقدم من م.

 لى تسجٌل أبحاثة.التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات بخصوص الموافقة ع

 الحالة المجلة الجامعة عنوان البحث م

جـــــــتخدر اصـــــــخيذام بـــــــرام  جذري يـــــــت مخنىعـــــــت  ع ـــــــ  مضـــــــخى  أدا   1

 بعض املهاراث ألاصاصيت لالعباث الكرة الطائرة

 فرد  مجلت هظرياث وجطبيقاث الاصكنذريت

برهــام  جــذريتن لخنايــت الخىقــ  اثحركــي وأخــرأ ع ــ  مضــخى  أدا   2

 راث الذفاعيت ف  الكرة الطائرةبعض املها

 فرد  املجلت العلايت املخيصصت للتربيت الرياضيت أصيىط

فاعليت الخذريب ع   الرمـا  فـ  جنايـت القـذرة الع ـليت وأخر ـا   3

 ع   بعض املهاراث الهجىميت والذفاعيت ف  الكرة الطائرة

مجلت جطبيقاث علىم الرياضت " مجلت  الاصكنذريت

 هظرياث وجطبيقاث 
 
 " صابقا

 فرد 

4 Effect of using core stability trainings on the level of 

the performance of some attacking skills in volleyball 

 فرد  املجلت العلايت املخيصصت للتربيت الرياضيت أصيىط

5 An analytical study of basic skills influencing the 

results of Egypt sitting volleyball team in Rio de 

Janeiro 2116 paralympic games 

 فرد  املجلت العلايت املخيصصت للتربيت الرياضيت أصيىط

جـــــتخدر اصـــــخيذام جارينـــــاث هىعيـــــت بـــــا دواث ع ـــــ  جنايـــــت بعـــــض  6

 املهاراث ألاصاصيت لناشئن الكرة الطائرة

 مشترك املجلت العلايت لعلىم وفنىن الرياضت حلىان

 

 الموافقة  : القرار

املذرش بقضم هظرياث وجطبيقاث الرياضاث اثجااعيت ورياضاث امل رب كليت التربيت الرياضيت حامعت مذينت الضاداث  شيماء الخفيفد/ بشتن الطلب املقذم من م. :6/;



 بيصىص املىافقت ع   حسجيل أبحاثها

 اثحالت املجلت اثجامعت عنىان البحث م

1 Effect of using the Swiss ball to improve the level of 

technical performance of some basic skills in basketball 

 فرد  مجلت هظرياث وجطبيقاث أصيىط

2 Educational software using multimedia and its effect 

on some basic skills In basketball for persons with 

special needs 

 فرد  ملجلت العلايت املخيصصت للتربيت الرياضيتا أصيىط

3 The effect of using social network on the level of 

teaching performance for some basketball skills in 

practical education 

مجلت جطبيقاث علىم الرياضت " مجلت  إلاصكنذريت

 
 
 هظرياث وجطبيقاث " صابقا

 فرد 

 
 الموافقة  : القرار

كليت التربيت ـ بقضم هظرياث وجطبيقاث املنازالث والرياضاث املائيت املذرش  عمسو محمد طعد جعفسبشتن الطلب املقذم من الذكخىر/  ;6/;

 بيصىص املىافقت ع   حسجيل أبحاث إلاهخاج العلمن اثخاصت وه  ع   النحى الخال : حامعت مذينت الضاداثـ الرياضيت 

 عنىان البحث م
 مكان النشس

 النشر جاريخ هىعـــه

1 

Temporal analysis as an indicator to rationing  

training load for kanku-sho kata for karate 

players. 

الخحليل السمنن كاؤشر لخقندن شذة اثحال 

شى( كاجا لالعتن الكاراجيه -الخذريتن   )كاهكى  

International journal of sports 

science & Art (IJSSA) 

املجلت الذوليت لعلىم وفنىن 

جربيت رياضيت بناث  -الرياضت

 اثجسيرة 

 21/12/2116 فرد 

2 

Effect of developing some special kinetic 

abilities on the usage of kicks for junior 

kumite players 

جتخدر جنايت بعض القذراث اثحركت اثخاصت ع   

رحلدن لالعتن الكىميديه شباباصخيذام ضرباث ال  

International journal of sports 

science & Art (IJSSA) 

املجلت الذوليت لعلىم وفنىن 

جربيت رياضيت بناث  -الرياضت

 اثجسيرة

 27/9/2117 فرد 



3 

The effect of technical speed developing on 

skill performance level for some karate kata 

جنايت الضرعت املهاريت ع   مضخى  أدا  بعض  جتخدر 

 اثجال اثحركيت ف  الكاراجيه

International journal of sports 

science & Art (IJSSA) 

املجلت الذوليت لعلىم وفنىن 

جربيت رياضيت بناث  -الرياضت

 اثجسيرة

 27/9/2117 فرد 

 
 الموافقة  : القرار

 البيئة سببعًب : لجٌة شئوى خدهة الوجتوع و

7/7 
" شعبة التعبٌر الحركى " بشأن عقد ندوة بعنوان " التصمٌم فى التعبٌر الحركى  مها محمد الزٌنى/  أ.م.دالطلب المقدم من 

م  7102/  01/  72وذلك ٌوم السبت الموافق  / إخالص نور الدٌندأ.،  حمدي/ صفٌة  أ.د" إلقاء  الشعبًومسرحة الرقص 

 . الدٌن متولى/ عصام  أ.دبقاعة السٌد 

 الموافقة  : القرار

7/7 
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن تنظٌم ٌوم تروٌحً  / لبٌب عبد العزٌز لبٌب .دأالطلب المقدم من السٌد 

ٌكون الثالثاء للطالب والطالبات وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وبالتعاون مع إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة على أن 

 نوفمبر.األخٌر من شهر 

 الموافقة  : القرار

 م . 7102/  7102 الجامعًمخاطبة األقسام العلمٌة بسرعة إرسال خطة األقسام بشأن الندوات وورش العمل خالل العام  7/3

 الموافقة  : القرار

ٌة وإشراف د / محمد أبو سرٌع ، د/أحمد ربٌع ، أ / متابعة االنتهاء من تركٌب المقاعد بالتعاون مع عشٌرة الجوالة بالكل 7/4

 صفوت سلٌم .  

 الموافقة  : القرار

 بتصمٌم شعار ٌعبر عن دور لجنة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة . / عاطف سٌد أحمد أ.دتكلٌف  7/5

 الموافقة  : القرار

7/6 

لترشٌح أحد  وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة/  أ.دإلى السٌد  مدرسة اسامة بن زٌدالخطاب الوارد من 

م وذلك  7102/  01/  02أعضاء هٌئة التدرٌس إللقاء محاضرة عن أدوات القٌاس والتقوٌم وذلك ٌوم الثالثاء الموافق 

رة بعد انتهاء اوقات إللقاء المحاض السٌد د / احمد ربٌعواقتراح تكلٌف كتعاون من الكلٌة كخدمة مجتمعٌة للبٌئة الخارجٌة 

 العمل الرسمً .

 الموافقة  : القرار

 إلبرام اتفاق تعاون بٌن االكادٌمٌة والكلٌة معنى بكرة القدم والسباحة . أكادٌمٌة المستقبل ممثلًالطلب المقدم من  7/7

 الموافقة  : القرار

 . 7102االعداد والتجهٌز لمعرض المالبس خالل شهر دٌسمبر  7/8

 الموافقة  : القرار

 ثبهًٌب : هب يستجد هي أعوبل 

 جامعة بنيا . –بخصوص انتداب السيد أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر لمدة يوم واحد بكمية التربية الرياضية  8/7
 الموافقة  : القرار



 بخصوص انتداب كالا من : 8/7
 أ.د/ محمد جمال الدين حمادة
 أ.د/ محمد عبد العظيم شميس

 يد قنديلأ.د/وائل الس
 جامعة بني سويف . –لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية الرياضية 

 الموافقة  : القرار

 م  73/77/7177وحتي  71/77الطمب المقدم من أ.د/ حمدي عبده عاصم لحضور مؤتمر عممي بدبي في الفتره من  2/8
 الموافقة  : القرار

 تأهٌلً لمرحلة الدكتوراه حٌث كان :بخصوص اعتماد نتٌجة امتحان ال 2/9

  ( 47 )عدد المتقدمٌن 

  (  41) عدد الذٌن أدوا االمتحان 

  ( 32) عدد الناجحٌن  

 % ( 95) نسبة النجاح 

 الموافقة  : القرار

 م  7177/7178( طالب لمرحمة الدكتوراه لمعام الجامعي  38بخصوص اعتماد قيد )  :/2
 الموافقة  : القرار

. لألشتراك فى المؤتمر العلمً الدولً الثانً لعلوم  عمٌد الكلٌة  محمد طلعت ابو المعاطًأ . د / لطلب المقدم من  ا ;/2

الرٌاضة ، والذي ٌنظمه قسم التربٌة البدنٌة والرٌاضة بكلٌة التربٌة االساسٌة التابع للهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً 

    30 – 72 فى الفترة من  )ع الرٌاضة العربٌة بٌن الممارسة والمنافسةواق( :والتدرٌب  بدولة الكوٌت، بعنوان
 .م 7102أكتوبر 

 الموافقة  : القرار

 .... وهللا ولى التوفٌق. الثانٌة ظهرا   اختتمت الجلسة فً تمام الساعةوما لم ٌستجد من أعمال 

 

  أهيــــن الوـجلس       

 
عويــــد                

 الكليــــــة

  أ.د/ هحود إبزاهين الباقيزى

 

 

 

أ.د/ هحود طلعث        

 أبو الوعاطي 
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