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  :االفتتاح

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

   
 المصـــادقات  أوالً:  

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

  2018 براكتوالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 . تم االطالع وتمت المصادقةالقرار: 
 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

 ً  القرار : أحيط المجلس علما

 المقدم من وحدة ضمان الجودة .  التقرير السنوي للكليةشأن اعتماد ب 2/2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

"  بنوك األسئلة من االعداد الي التقويمبالكلية بعنوان "  ندوة قسم أصول التربية الرياضية والترويحبخصوص عقد  2/3
أستاذ القياس والتقويم واالحصاء النفسي والتربوي المساعد بالمركز  سيد احمد.د/ محمد فتح هللا يحاضرها السيد أ

 القومي لالمتحانات والتقويم التربوي .

 . م 30/10/2018علي ان تعقد يوم  القرار:  الموافقة

رها السيد " يحاض التقويم االلكترونيبالكلية بعنوان "  ندوة قسم أصول التربية الرياضية والترويحبخصوص عقد  2/4
 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بجامعة المنوفية . رفيق سعيد البربريأ.د/ 

 م  6/11/2018علي ان تعقد يوم  القرار:  الموافقة

الي قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بالكلية بشأن عملها كمتطوعة فى  اسماء السيدالطلب المقدم من االستاذة /  2/5
م بتقدير  2018 – 2017لعاب القوى حيث أنها من الحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية عام تدريس مسابقات ا

 عام جيد جداً ومن األوائل على الدفعة .

 عدم الموافقة .القرار:  

 .حمد شوكتأنتداب الباحث/ ال قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب الطلب المقدم من 2/6
، م2019/م2018في االعمال اإلدارية واألكاديمية بشعبة كرة الطائرة للفرقة االولي بنين للعام الجامعي  للمساعدة

 .وذلك كمتطوع بناء علي رغبة الباحث

 عدم الموافقة .القرار:  

 محمد كمال /األستاذ نتدابال قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب الطلب المقدم من 2/7
 .م2019/م2018للعام الجامعي  (بنين) للمعاونة في تدريس مادة الهوكي لطالب الفرقة الثانية الشاذلي.

 الموافقة. القرار: عدم

عادل انتداب الدكتور/  بالكلية بخصوصالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  2/8
ه الفلسفة في التربية الرياضية تخصص مالكمة من كلية التربية الحاصل علي دكتورا درويش أحمد مصطفي

الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان للمساعدة في تدريس مقرر المالكمة الفرقة الرابعة اختياري أول وثاني للفصل 

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  أ.د / أمل صالح سرور  1



 م بدون اجر.2019م/2018الدراسي األول للعام الجامعي 

 الموافقة. القرار: عدم

إسراء الخريجة/  انتدابن قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية بخصوص الطلب المقدم م 2/9
م والحاصلة علي تقدير تراكمي جيد جداً للمساعدة في استكمال اإلجراءات اإلدارية 2018م/2017دفعة  محمد عنبر

 م بدون اجر.2019م/2018للفصل الراسي األول للعام الجامعي 

 لموافقة.ا القرار: عدم

نهلة محمد الباحثة/  انتداب بالكلية بخصوصالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  2/10
للمساعدة في استكمال اإلجراءات اإلدارية للفرقة األولي بنات للفصل الراسي األول للعام الجامعي  نبوي االشرم

 م بدون اجر.2019م/2018

 الموافقة.م عدالقرار:  

ناريمان انتداب الباحثة/  بالكلية بخصوصقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الطلب المقدم من  2/11
للمساعدة في استكمال اإلجراءات اإلدارية للفرقة األولي بنات للفصل الراسي األول للعام الجامعي  محمد نبوي االشرم

 م بدون اجر.2019م/2018

 عدم الموافقة .ر:  القرا

حسن عزت الباحث/  انتدابالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية  بخصوص  2/12
م 2019م/2018للمساعدة في استكمال اإلجراءات اإلدارية للفرقة الثالثة للفصل الراسي األول للعام الجامعي  السبكي

 بدون اجر.

 الموافقة . عدمالقرار:  

للمدرس  انتداب داخليالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية  بخصوص  2/13
من قسم علوم الصحة الرياضية للمساعدة في االعمال اإلدارية والتدريسية لمنهج الكاراتيه  عبد الرحمن غانمالمساعد/ 

 م.2019م/2018الفرقة االولي للعام الجامعي 

 الموافقة فيما ال يتعارض مع جدولة األساسي .القرار:  

مصطفي الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالكلية  بخصوص انتداب الباحث/  2/14
م 2019م/2018لجامعي للمساعدة في االعمال اإلدارية والتدريسية لمنهج الكاراتيه الفرقة االولي للعام ا جالل غانم
 بدون اجر.

 عدم الموافقة .القرار:  

 )داخلي( كل من: انتداب بالكلية بخصوصالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  2/15
 ة.المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضي محمد بكر سالمـ الدكتور/ 1
 المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية. كريم إبراهيم غريبـ الدكتور/ 2

 م.2019م / 2018للمساعدة في تدريس مقررات السباحة والغطس للفصل الدراسي األول بالعام الجامعي 

 الموافقة فيما ال يتعارض مع جدولهم األساسي .القرار:  

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات  اإلبياريإبراهيم علي عبد الحميد  الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 2/16
( بتاريخ 4المنازالت والرياضات المائية بخصوص مواقتنا بان مجلس إدارة االتحاد المصري للكاراتيه بجلسته رقم )

م 21/9/2018ترة من م وافق علي اشتراك سيادته )مدرب كاراتيه( في المعسكر التدريبي المغلق في الف24/6/2018
م بالمركز األولمبي بالمعادي استعدادا لالشتراك في بطولة العالم للكبار بإسبانيا في غضون شهر 2018 /6/10حتي 

 20الصادر في  371م، واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018نوفمبر 
 ومرفق طية نسخة من القرار. 2018لسنة  345وعلي قرار السيد الوزير رقم  2001مارس 

 الموافقة .القرار:  

المبارزة ومتطلبات سوق بعقد ندوة بعنوان ) المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات بخصوص تقدم قسم 2/17
ية( خالل ( وذلك من خالل خطة القسم من الخدمات الطالبية والمجتمعية )ورش عمل ـ ندوات ـ دورات تدريبالعمل

 م.30/10/2018م وذلك يوم الثالثاء الموافق 2019م / 2018العام الجامعي 



 القرار : الموافقة علي ان يتم تحديد موعد آخر .

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

بالقسم بعد  للموافقة علي تعيين سيادته بوظيفه مدرس المدرس المساعد بالقسم محمد بكر سالمالطلب المقدم من د /
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية  -منحةعلي   ۳۰ /۹ /۲۰۱۸مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة

الخاصة وتأثيره على تحمل األداء وتأخير التعب لدى ناشئي  برنامج تدريبي للقدرات التوافقية بعنوان " في موضوع
 ".كرة القدم

 . القرار:  الموافقة

3/2 
بنادي بدر الرياضي وذلك خارج  التدريب للموافقة علي المدرس المساعد بالقسم محمد بكر سالممن د /الطلب المقدم 

 .الرسمية العملأوقات 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

3/4 
المدرس بقسم أصول التربية  حلمي غراباحمد الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بشأن نقل د/ 

 الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الي كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية .

 علي ما جاء بمحضر مجلس القسم ورفض النقل .القرار :  الموافقة 

3/5 
 بقنا جامعة جنوب الواديي كلية التربية الرياضية ال االنتداببشأن  وائل السيد قنديلالطلب المقدم من السيد أ.د/ 

 م  2018/2019وذلك لتدريس مرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

3/6 
التربية  بالكلية الي كلية علوم الصحة الرياضيةالمدرس المساعد بقسم  والء احمد طاحونم . م /  نقلبشأن طلب 

 الرياضية جامعة المنوفية .

 القرار :  الموافقة علي ما جاء بمحضر مجلس القسم ورفض النقل .

3/7 
. بشأن حضور الندوة النسائية التى ينظمها االتحاد  سالى عبد التواب. و أ.م.د /  عزة العمرىالطلب المقدم من أ.د / 

 م . 2018/  10/  11 – 7المصرى العاب القوى خالل المفترة من 

 احيط المجلس علماً .القرار:  

3/8 

بالموافقة على ندب السيد الدكتور/  جامعة الفيوم -عميد كلية التربية الرياضيةالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية كلية التربية  أحمد محمد عبد العزيز

خالل الفصل  لتدريس مادة )التمرينات( بنين لمدة يوم واحد أسبوعياجامعة مدينة السادات ، وذلك  –اضية الري
 م.2019م/2018الدراسي األول للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة .

3/9 

ماً بأنه قد صدر بشأن احاطتنا عل جامعة المنوفية – عميد كلية التربية الرياضيةالطلب المقدم من األستاذ الدكتور / 
م بإنشاء كلية التربية بشبين الكوم، وان ليس لديها 30/5/2015( بتاريخ  1399قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  رشا يحيى السيد الحريريالدكتور/  نقلمانع من 
 جامعة المنوفية. –جامعة مدينة السادات إلى كلية التربية الرياضية  –ة الرياضية بالكلية من كلية التربية الرياضي

 القرار : عدم الموافقة .

3/10 

بسفر المنتخب القومي  م2/9/2018صادر بتارخ  م2018( لسنة  745قرار وزير الشباب والرياضة رقم ) بشأن 
م والمدرج بالكشف 1/10/2018م حتى 24/9/2018آنسات ( إلى فرنسا خالل الفترة من  –للجمباز الفني ) رجال 

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية  أسامة عز الرجالالمرفق اسم د/ 
 والمدرب الفني للجمباز لمنتخب مصر رجال كبار.  

 القرار : الموافقة .

3/11 
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات ب ُمدرس ُمساعديين بوظيفة . للتعمحمد خالد شافعالطلب الُمقدم من الُمعيد/ 

 .الجماعية ورياضات المضرب

 القرار : الموافقة . 

3/12 
الرياضات الجماعية ورياضات  توتطبيقااألستاذ المساعد بقسم نظريات  .الجمالخليل طارق  أ.م.د/الطلب الُمقدم من 

حتى  2018/ 14/10ة باللجنة األولمبية بالقاهرة فى الفترة من والمنعقد الدوليبالحضور لدورة التحكيم المضرب 



  . للهوكي المصري االتحادوالمرشح فيها من قبل  2018/ 18/10

 القرار : الموافقة . 

3/13 
المتقدمة إلعالن الكلية لوظيفة استاذ مساعد بنات جودو وذلك  سارة محمد االشرماألستاذة / االعتذار المقدم من 

 ية طارئة تمنعها من استكمال اجراءات االعالن.لظروف شخص

 القرار : الموافقة مع ارسال صورة من االعتذار للجامعة .

3/14 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كلية التربية  حاتم محمد حسنياالعتذار المقدم من الدكتور/ 

قة الرابعة اختياري أول وثاني الجانب النظري والتطبيقي للعام الرياضية للبنين جامعة بنها لتدريس منهج الجودو للفر
 م وذلك لظروف شخصية طارئة.2019م/2018الجامعي 

 القرار : احيط المجلس علماً .
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أحمد عيد يوسف بخصوص انتداب الدكتور/  قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةالطلب المقدم من 
دريب المنازالت والرياضيات الفردية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية لتدريس المدرس بقسم ت قطب

منهج الجودو يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع للفرقة الرابعة اختياري أول وثاني للفصل الدراسي األول للعام 
 م.2019م/2018الجامعي 

 القرار : الموافقة .
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بخصوص  ابراهيم محمود غريب عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيةاالستاذ الدكتور/  الطلب المقدم من
 كل من: انتداب

االستاذ المساعد بالقسم لتدريس مقرر المبارزة بواقع يومين في االسبوع  مني كمال حجازيـ االستاذة الدكتورة/ 1
 م.2019م/2018للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المدرس بالقسم لتدريس مقرر الرياضات المائية بواقع يومين في االسبوع  هبة عصام الدين الدياسطىكتورة/ ـ الد2
 م.2019م/2018للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

استاذ تدريب الجودو بالقسم لتدريس مقرر الجودو بواقع يومين  عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذـ االستاذ الدكتور/ 3
 م.2019م/2018االسبوع للفصل الدراسي األول للعام الجامعي في 

األستاذ المساعد بالقسم لتريس مقرر المالكمة بواقع يومين في األسبوع للفصل  احمد كمال عيداألستاذ دكتور /  – 4
 م  2018/2019الدراسي األول للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة .
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ممن انطبقت عليهم الشروط لشغل  لزيادة عدد المعينينالعاب القوي وتطبيقات  قسم نظرياتبمحضر  ماوردبشان 

 األهرام والجمهورية  بجريدتي 2018 /3/  30لمنشور بتاريخ   اوظيفة مدرس مساعد ألعاب قوى " فى األعالن 

 القرار : الموافقة علي زيادة العدد .

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 

بخصوص ايقاف قيدها  لإلعادةباقية  بالفرقة االولىمقيده  امنيه فارس حامد محمد عماره/  الطالبة الطلب المقدم من
و ذلك حيث انها من العريش و لديها ظروف اجتماعية تمنعها من الحضور هذا  2018/2019 الجامعيعن  العام 

 العام 

 الموافقة القرار : 

4/2 
 2018/2019لجامعى ابالفرقة الرابعه للعام  لإلعادةباقى   دين فوزىمحمد عماد الالطلب المقدم من الطالب / 

 العذر هو الثالث هذايقاف قيده هذا العام حيث ان والده مريض و هو المرافق له علما ان ابخصوص 

 مع رفع األمر لمجلس الجامعة .الموافقة القرار : 

 

لمدة شهر من   بالراحةوالذى يوصى   بالفرقة الثالثة  ياسمين على مبروك/ الطالبةالمقدم من  الطبيالتقرير  4/3
حيث انها تعانى من قصور فى وظائف الكلى و تورم االرجل و ارتجاع بالمرىء و التهاب بجدار  30/9/2018

 كما هو موضح بالتقرير . المعدة

 الموافقة القرار : 
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والذى يوصى بالراحه  لمدة شهر من   الثانيةبالفرقة   احمد شوقى مجاهدالمقدم من الطالب / التقرير الطبى

حيث انه يعانى من جرح متهتك بباطن اصبع االبهام مع وجود قطع جزئى بالوتر القابض لنفس  1/10/2018
 االصبع و اجريت له عملية كما هو موضح بالتقرير .

 الموافقةالقرار : 

مصطفى عبد ين بخصوص رفع نسبه الغياب عن الطالب/ الرياضي للقادة األولمبية األكاديميةالخطاب الوارد من  4/5
و تخطيط  البدنيو ذلك الشتراكه ببرنامج االعداد  2018/2019 الجامعيللعام  الرابعة بالفرقةعلى  الرحمن عشرى

 . 1/10/2018و حتى  8/9/2018من  الفترةخالل  األكاديميةاالحمال الذى تنظمه 

 الموافقة القرار : 

نحو اعادة قيد  الرأيبخصوص ابداء  – لشئون التعليم و الطالب /ادارة التسجيل العامة اإلدارةارد من الو المذكرة 4/6
 الجامعياالولى للعام  بالفرقةمن عدمه حيث ان الطالب كان مقيداً  مصطفى سمير مصطفى خليلالطالب / 

قدم الطالب المذكور بطلب و بحضور ولى امر و قد ت الشخصيةو قام بسحب ملفه على مسئوليته  2017/2018
قيده مره اخرى بالكلية و الذى  إلعادةلشئون التعليم و الطلب  الجامعةالتماس للسيد االستاذ الدكتور/ نائب رئيس 

 االمر الى مجلس الكلية المختص للنظر فى حالة الطالب .  بإحالةاوصى 

 الموافقة القرار : 

و الذى يوصى بالرحة  2018/2019 الجامعيبالفرقة الثانية للعام  ل احمد احمدجماالمقدم من الطالب /  الطبيالتقرير  4/7
الخنصر و البنصر لليد اليمنى و تمت  بإصبعيحيث ان الطالب يعانى من جروح  1/10/2018لمدة ثالثة اسابيع من 

 ً  . اخاطتها جراحيا

 الموافقة القرار : 

 الجامعيللعام  بالفرقة الثانية  محمد صالح حمديندى /  للطالبة الطبية اإلدارةالوارد من  الطبيالتقرير  4/8
قد اجريت لها عملية  الطالبةحيث ان  25/10/2018حتى  /25/9و الذى يوصى بالرحة لمدة شهر من  2018/2019

 . األنفياستئصال غضاريف انفيه و تقويم الحاجز 

 الموافقة القرار : 

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

لخطاب الوارد إلينا من اإلدارة  االعامة للعالقات الثقافية بشأن مشروع البرنامج التنفيذي المقترح بين جمهورية مصر ا

   2020/  2019 لألعوامالعربية والبحريبن 

ى برجاء التكرم باإلحاطة وأتخاذ الالزم نحو ما ترونه سيادتكم مناسبا فيما يخص بنود البرنامج وموافاتنا بالراى حت

 يتسنى أتخاذ الالزم مع أعتبار الموضوع هام وعاجل

  .أحيط المجلس علما ً : القرار
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البرنامج التنفيذى المقترح بين جمهورية مصر  مشروعالخطاب الوارد إلينا من االداراة العامة للعالقات الثقافية بشأن 

فى المستقبل   2020/  2019علوم للسنوات العربية وحكومة جمهورية  أرمنيا للتعاون فى  مجاالت التعليم وال

 القريب برجاء التكرم باالحاطة ودراسة الموضوع وموافاة بالرأي حتى يتسنى لنا أتخاذ الالزم 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار
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وفرعها فى  يهجامعة نوتنجهام البريطانالخطاب الوارد إلينا من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن التعاون مع 

وتقوم بتوفير منح دراسية للشباب المصرى للحصول على فرصة للدارسة فى جامعة نوتنجهام بمجال   ماليزيا

تكنولوجيا المعلومات  ... برجاء التكرم باالحاطة وأتخاذ ما ترونه مناسبا فى هذا الشأن وفى حال رغبة الكلية التعاون 

 التفاهم فى صورتها النهايةمع الجامعة المشار اليها بمشروع مذكرة 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/4 
تعظيم األستفاده من حضور الخطاب الوارد إلينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن حرص الجامعه علي 

 معاونهتعظيم االستفادة من سفر أعضاء هيئه التدريس والهيئه الو  المؤتمرات  والندوات ورش العمل  بالخارج



 لرفع تصنيف الجامعه   ومرفق بالخطاب القواعد االزمه  للسفر .

  .أحيط المجلس علما ً : القرار
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المؤقت للعمل بقرار  اإليقافعلي  الموافقةالخطاب الوارد إلينا من االدارة العامة للدراسات العليا  والبحوث بشأن    

العلمي لحين اصدار نماذج موحده للتقدم لكل  الجوائز النشرة والمدرج بالئح 30/9/2015بتاريخ  الجامعةمجلس 

 . البحثيةأنواع المشاريع 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/6 

 العربية باللغةالخطاب الوارد إلينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن موافاتهم  للكليه بنموذج من مذكرة تفاهم 

تكول تعاون وذلك حتي يتسني لحضراتهم عمل مذكرات تفاهم  وبروتكوالت تعاون ثنائية بين و برو اإلنجليزية واللغة

 ومراكز بحثيه (  وعمل مذكرات علي برنامج تعاون  وبرامج تنفيذيه . –)جامعات 0كليتنا مع جهات أجنبيه 

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/7 
كمتحدث ) موتمر دبي للسمنه خالل يومي حضور مؤتمر عن  صمحمدى عبده عاالسيد  األستاذ الدكتور/ اعتذار 

 م ( 2018أكتوبر  16و15

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 
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المقيدة بدورة  زمن حسني عبد العزيز عليوةتسجيل موضوع رسالة الماجيستير في التربية الرياضية للدارسة / 

م والمسجلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب بعنوان " تأثير تدريبات  2017أكتوبر 

 القدرات البصرية الخاصة علي تحسين بعض المهارات المندمجة في كرة القدم النسائية " .

 علي ان تكون لجنة االشراف مشكلة من السادة األساتذة اآلتي أسماؤهم بعد : 

أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  سن الحوفيأ.د/ محمود ح – 1

 جامعة مدينة السادات . –المضرب بكلية التربية الرياضية 

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  د/ محمود رفعت تركي – 2

  جامعة مدينة السادات . –بكلية التربية الرياضية 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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والمسجل  محمود منصور محمود خليفةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / 
 17/1/2017تاريخ التسجيل  2012بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب دورة أكتوبر 

 ". 2016م بعنوان " دراسة تحليلية لفاعلية المهارات األساسية للكرة الطائرة سيدات بدورة األلعاب االوليمبية ريو 
 وتقترح لجنة االشراف ان تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة : 

بيقات الرياضات الجماعية أستاذ كرة اليد المتفرغ بقسم نظريات وتط أ.د/ محمد جمال الدين حمادة – 1
جامعة مدينة السادات . )  –ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 

 مناقشاً (

أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.د/ محمد محمد رفعت  – 2
 جامعة بنها . ) مناقشاً ( –المضرب بكلية التربية الرياضية 

أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  طارق محمد عبد الرءوف /أ.د – 3
جامعة مدينة السادات .)  –ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 

 مشرفاً (

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي – 4
 جامعة مدينة السادات . ) مشرفاً ( –بكلية التربية الرياضية  المضرب

 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 نبيل إبراهيم إبراهيم سراج الدينتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / 

تاريخ تسجيل  2012الت والرياضات المائية ، والمقيد بدورة أكتوبر والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات المناز



 بعنوان " تصميم بطارية اختبار النتقاء سباحة زعانف المونو "  14/4/2015موضوع الرسالة 
 وتقترح لجنة االشراف ان تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة : 

الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضي زعلوم الحركة  أستاذ أ.د/ جليلة حسن محمد إبراهيم 
 كلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية ) مناقشاً ( .

أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية  أ.د/ مني مصطفي محمد علي
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ) مناقشاً (

أستاذ الرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  أ.د/ مصطفي سامي عميرة
 المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ) مشرفاً (

أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية  أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم
 ضية جامعة مدينة السادات ) مشرفاً (التربية الريا

 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 مد مدة الدراسة لطالب الدراسات العليا اآلتي أسماؤهم وذلك علي النحو التالي :

 مالحظات القسم الدرجة االسم م

 الفترة منمد عام أول فى  علوم الصحة الرياضية ماجستير حنان حسين راشد 1
 30/9/2019حتى  1/10/2018

نظريات وتطبيقات المنازالت  ماجستير محمد سعيد محمد القواس 2
 والرياضات المائية

 مد عام أول فى الفترة من
 30/9/2019حتى 1/10/2018

نظريات وتطبيقات المنازالت  ماجستير إسالم محمد حسين الشكرى 3
 والرياضات المائية

 من مد عام أول فى الفترة
 30/9/2019حتى 1/10/2018

نظريات وتطبيقات المنازالت  ماجستير خالد شوقى فهمى الدسوقى 4
 والرياضات المائية

 مد عام أول فى الفترة من
 30/9/2019حتى  1/10/2018

نظريات وتطبيقات المنازالت  ماجستير نبيل إبراهيم سراج الدين 5
 والرياضات المائية

 نمد عام ثانى  فى الفترة م
 30/9/2019حتى  1/10/2018

نظريات وتطبيقات المنازالت  ماجستير رامى رضا إبراهيم المداحل 6
 والرياضات المائية

 مد عام ثانى  فى الفترة من
 30/9/2019حتى  1/10/2018

محمود منصور محمود  7
 خليفة

نظريات وتطبيقات الرياضات  ماجستير
 الجماعية ورياضات المضرب

 الفترة منمد عام ثانى  فى 
  30/9/2019حتى  1/10/2018

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 ( طالب 13)  في التربية الرياضية وعدد الماجيستيرلدرجة  ( طالب وطالبة 61) النظر في الموافقة علي قيد عدد 
ً لما ورد  2019/  2018للعام  2018دبلوم المهنية التخصصية لخريج التربية الرياضية بدورة الخريف  م طبقا

 بموافقة مجالس األقسام .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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المقيدة بدرجة الماجستير في التربية الرياضية المعيده بقسم  اسراء عبد الباسط إبراهيم شلبياعتماد المقاصة للطالبة / 
المعيدة المقيدة  ايمان حافظ محمود هاللاعية ورياضات المضرب والطالبة / نظريات وتطبيقات الرياضات الجم

 بدرجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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دكتوراه ( دورة  –ما جستير  –الئحة جديدة ) دبلوم  الدراسات العليااعتماد الخطة الدراسية لطالب النظر في 
 ( أسبوع . 15م ولمدة )  20/10/2018م اعتباراً من  2018/2019للعام 2018الخريف 

(  30م ولمدة )  20/10/2018) الئحة قديمة ( اعتباراً من  اعتماد الخطة الدراسية لطالب الفرقة الثانية ماجستير
 أسبوع .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . رار:  الموافقةالق
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 تسجيل أبحاث :

بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  ندا محفوظ عبد العظيم كابوهالطلب المقدم من السيدة الدكتور / 



" الوعي ورياضات المضرب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة علي تسجيل بحث بعنوان 

 بالجسم وعالقته بمستوي أداء بعض المهارات الهجومية لناشئات كرة السلة ( .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 لتسجيل أبحاث بعنوان: أ.د/أميرة محمود طة عبد الرحيم ،.د/ مجدى محمود فهيم محمد أالطلب المقدم من كل من 

 ستخدام الفيديو التعليمي على تنفيذ درس التربية الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية"ل " تأثير إالبحث االو

البحث الثاني" إستراتيجية التعلم النشط وتأثيرها على بعض نواتج  التعلم لمقرر التربية الحركية لطلبة كلية التربية 

 جامعة مدينة السادات" –لرياضية 

 ضوع لمجلس الجامعة .مع رفع المو القرار:  الموافقة

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 
جامعة مدينة السادات )وحدة ذات طابع  –كلية التربية الرياضية   –  الالئحة الداخلية لمركز الخدمة العامةإعتماد 
 خاص( 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة .. الموافقة  : القرار

7/2 

التي تدخل ضمن مهام خدمة  بالندوات و ورش العمل والمؤتمراتردة من األقسام العلمية بالكلية بشأن المخاطبات الوا
 وقد جاءت كاألتى :  2018/2019المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 

 أسم الفعالية األقسام العلمية

 قسم أصول التربية الرياضية
 ندوة بنوك األسئلة من اإلعداد إلى التقويم

 التقويم االلكترونىندوة 

 قسم علوم الصحة الرياضية

 دورة إصابات المالعب واالسعافات األولية

 ندوة الرياضة نظام حياة

 ندوة التقنيات الحديثة فى فسيولوجيا الرياضة

 قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى
 ندوة العاب القوى النسائية

 المستجدات فى رياضة العاب القوى

وتطبيقات التمرينات والجمباز  قسم نظريات
 والعروض الرياضية

 كيف تصبح مدرب لياقة بدنية

 تجربة البطولة البطال منتخب مصر للجمباز

 دورة إعداد مدرب / مدربة جمباز إيروبك

 دورة إعداد مدرب / مدربة جمباز فنى

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ندوة أخالقيات البحث العلمى

 لملكية الفكريةندوة حقوق ا

 االعتماد وأهميته للمؤسسة التعليمية

 المعايير االكاديمية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت  
 والرياضات المائية

 المبارزة ومتطلبات سوق العمل 

 الجودة واالعتماد

 مهرجان السباحة ) بنات / بنين (

 مهرجان كيك بوكس

 بنات (اختبارات حزام كاراتيه ) بنين / 

 ندوة المستحدثات فى المنازالت والرياضات المائية

 فقرات استعراضية بإحتفاالت الجامعة

 مهرجان المنازالت



قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم 
 الحركة الرياضية

 ندوة أسلوب حياة الرياضى

مؤتمر المستحدثات فى طرق التدريس والتدريب 
 الميدانى

 طرق وأساليب التدريس الحديثة إستراتجيات

 
 . القرار:  الموافقة

 

 م . 2018نوفمبر  20بتاريخ  باليوم العالمى للطفلبشأن إقامة االحتفال  7/3

 الموافقة .القرار:  

لتأهيل أكاديمية شيفيلد الدولية والنقابة المهنية لبالتعاون مع  مركز الوسام الدولى للعلوم الرياضيةالطلب المقدم من  7/4

متمثلة فى مركز الخدمة  جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية ،  وبالتعاون مع  الحركى وإصابات المالعب

 العامة بالكلية فى تنظيم الدورات التدريبية التالية :

 المدرب الشخصى وإدارة األندية الصحية . ▪

 التدليك الرياضى واألشرطة الالصقة . ▪

 لمكمالت الغذائية .التدريب باألثقال وا ▪

 م ووفق المدد المحددة لكل دورة .  2018/  10/  27وذلك يوم 

 .القرار:  الموافقة

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بشأن ما جاء فى  أحمد حمدى شرشرالطلب المقدم من السيد الدكتور /  7/5

من إعداد بطارية إنتقاء  2017/  5/  13ة بسيادته فى توصيات لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه الخاص

 طالبات المدارس الرياضية بجمهورية مصر العربية . 

وقد تقدم سيادته بما يفيد االنتهاء من إعداد البطارية المصغرة لإلنتقاء وقد تواصل بمكتب مستشار التربية الرياضية 

دة التربية الرياضية والعسكرية ( وتم إقرارها فى شهر يوليو والعسكرية بوزارة التربية والتعليم ) مكتب تنمية ما

 م وجارى العمل بها فى اختبارات القدرات للعام القادم على أن تعمم على مدارس جمهورية مصر العربية . 2017

 . القرار:  الموافقة

بشأن تحديث رؤية ورسالة وأهداف  ةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئالطلب المقدم من السيد أ . د /  7/6

جامعة مدينة السادات ) وحدة ذات طابع خاص ( حتى يتماشى مع  –مركز الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية 

 التطلعات المستقبلية لدور المركز المجتمعى .

 دعوة السيد األستاذ الدكتور / مدير وحدة الجودة بالكلية . ▪

لرؤية والرسالة واألهداف المقترحة لعرضها على المجتمع الداخلى للكلية والمجتمع وإعداد استمارة استبيان با ▪

 الخارجى للمؤسسات الموجودة فى نطاق مدينة السادات . 

 .القرار:  الموافقة

" رئيس  عميد الكليةإلى السيد أ . د /  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالطلب المقدم من السيد أ . د /  7/7
بكلية التربية الرياضية  بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامةمجلس إدارة مركز الخدمة العامة . 

(  2253جامعة مدينة السادات ، حيث تم تشكيل مجلس اإلدارة الحالى للمركز بناءاً على قرار رئيس الجامعة رقم ) 
 م . 2018م تنتهى بنهاية أكتوبر  2016/  11/  1من  ولمدة عامين اعتباراً  2016/  11/  20بتاريخ 

 الموافقة .القرار:  

 ثامناً : ما يستجد من أعمال 



م واعتماد  2018دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية دورة الخريف  بمرحلةللقيد  ( طالب وطالبة 27) بشأن قيد عدد  8/1

 م . 2018دورة الخريف  نتيجة تأهيلي دكتوراه

 .لقرار:  الموافقةا

خالل الفترة من " التربية البدنية والرياضة من الكفاية الي الكفاءةبشأن عقد المؤتمر العلمي األول للكلية بعنوان "  8/2
 م بمدينة الغردقة . 5/4/2019وحتي  2/4

 .القرار:  الموافقة

" التي تنص علي "  3د دراسة المقررات فقرة " " قواع 6النظر في تطبيق نص الالئحة الداخلية للكلية مادة رقم "  8/3
االنقطاع عن الدراسة .. يعتبر الطالب منقطعين عن الدراسة اذا لم يسجلوا في فصل دراسي او اذا انسحبوا من 
جميع المقررات المسجلة في فصل دراسي بدون عذر مقبول وفي هذه الحالة تحسب مدة االنقطاع عن الدراسة ضمن 

لحصول علي الدرجة وفقاً ألحكام الالئحة .، ويطبق هذا البند علي الطالب المقيدين بدرجة الماجستير المدة المقررة ل
الذين لم يتقدموا لحضور امتحان دورة الربيع ودورة الخريف وكذلك  2017في التربية الرياضية دورة الخريف 

 اد في الفصل الدراسي الواحد .في ثالث مو  cالطالب الذين حضروا االمتحان وحصلوا علي تقدير أقل من 

 .القرار:  الموافقة

م للطالب /  2018النظر في الموافقة علي القبول المبدئي للقيد لدرجة الماجستير في التربية الرياضية دورة الخريف  8/4
"  تخصص تدريب  سعد محمد فهد محمد سعد ذياب الحسينيوالطالب/ نايف سعد علي ناصر سليمان العازمي 

 ي  " رياض

 .القرار:  الموافقة

بقسم  األستاذ المتفرغ محمود الحوفيد/ أ.انتداب الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بشأن  8/5
 –نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين 

 م  2018/2019للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  القدمفي األسبوع لمقرر كرة بنات ( بواقع يومين 

 .القرار:  الموافقة

بقسم نظريات  االستاذ عادل رمضاند/  أ. انتدابالخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بشأن  8/6
بنات (  –ة التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب للتدريس بكلي

 م  2018/2019للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  السلةبواقع يومين في األسبوع لمقرر كرة 

 .القرار:  الموافقة

تطبيقات المدرس بقسم نظريات و ايمن مرضد/ انتداب الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بشأن  8/7
بنات ( بواقع يومين  –الرياضات الجماعية ورياضات المضرب للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين 

 م  2018/2019في األسبوع لمقرر كرة طائرة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 .القرار:  الموافقة

المدرس بقسم أصول  مروة محمد الباقيريد/  انتدابالمنوفية بشأن الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة  8/8

 –للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 م 2018/2019بنات ( بواقع يومين في األسبوع لمقرر كرة طائرة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 .القرار:  الموافقة

المدرس بقسم أصول  احمد حلمي غرابد/  انتدابالخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بشأن  8/9

 –للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 م 2018/2019قع يومين في األسبوع للفصل الدراسي األول للعام الجامعي بنات ( بوا



 .القرار:  الموافقة

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

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 27/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

  أميــــن المـجلس       
 عميــــد الكليــــــة                
  ( اهيم الباقيريمحمد ابرأ.د/ ) 
 ) أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى (       

 


