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 محضر اجتماع

 (171الجلسة رقم )

 م1014/1015في العام الجامعي 

 م 8/9/1015 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 الموافق ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
عميد الكلية وبحضور كل  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  8/9/2102

 -من :
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/  1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / إبراهيم محمود غريب 1
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم 3
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 4
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 6
 رئيس قسم األلعاب   أبو المعاطىأ.د / محمد طلعت  7
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 8
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح   عبد العظيم شميسأ.د / محمد  9
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  10
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 11
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزينى  11
 بقسم المواد الصحية  أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود 13
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة  14
 العمليةأستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  أ.د /صالح محسن عيسوى نجا  15
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة 16
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى  17

  واعتذر عن الحضور :
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم
 التدريس والتدريب والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع

 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  د / طارق محمد النصيرىأ.
 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م

 عن الحضور :وتغيب 
 ية العملية أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والترب  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب

 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع

 (171الجلسة رقم )

 م1014/1015العام الجامعي في 

 م 8/9/1015 الموافق ثلاثاءالالمنعقدة يوم 

 
 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 071رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 . م 11/8/5712
ً ثا  : جدول األعمالنيا

 .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية 
 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.
 أحيط المجلس علماً. : القرار

 : الموضوع الثانى 
المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجوودة والتطووير المسوتمر بالكليوة عون شوهر 

 . 5102يوليو وأغسطس 
 أحيط المجلس علماً. القرار :

 : الموضوع الثالث 
بشوو ن كشووكيل مجلووس إدارة وحوودة ضوومان الجووودة والتطوووير المسووتمر وكشووكيل المجلووس التنفيوو ى لوحوودة 

 ضمان الجودة بالكلية .
 أحيط المجلس علماً. القرار :

 : الموضوع الرابع 
 . 5102/5106اعتماد الخطة الدراسية عن الفصل الدراسى األول عن العام الجامعى 

 . الموافقة ويتم االعتماد القرار :
 : الموضوع الخامس

عورض ومناقشوة بلخطاب الوارد من السويد أ.د / مودير  وحودة ضومان الجوودة والتطووير المسوتمر بش ن ا

 . اختيار لجان المراجعة الداخلية بالكليةومعايير  أسس 

 . الموافقة ويتم االعتماد القرار :

 الموضوع السادس : 

 عورض ومناقشوة بلخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحودة ضومان الجوودة والتطووير المسوتمر بش ن ا 

 وكطوير البرامج   NARSالمعايير األكاديمية القومية المرجعية لقطاع كليات التربية الرياضية 

 

 

 

 .القرار :

للهيئة NARS التربية الرياضيةالموافقة علي كطبيق المعايير األكاديمية القومية المرجعية لقطاع كليات 

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وكطوير البرامج وذلك بحضور السادة رؤساء األقسام بالكلية

 :شئون أعضاء هيئة التدريس **
 ل  :األوالموضوع 

 طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بش ن الطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم 

مجدى محمود فهيم محمد أستاذ ورئيس القسم وال ى يطلب فيه الموافقة له على العمل ك خصائي السيد / 

 إصابات بنادى الصيد الرياضى بالدقى فى غير أوقات العمل الرسمية .

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةمع االلتزام بإتباع اإلجراءات القانونية الموافقة   القرار :

 . ومع أطيب األمنيات بالتوفيق 

 : ثانىالالموضوع 
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الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات بش ن الطلب المقدم من الدكتور / رضا يوسف يسرى 

عبد القادر المدرس بالقسم بخصوص الموافقة على سفره فى مهمة قومية ) مدرب كاكا آنسات ( 

 5102ة األلعاب األفريقية الحادية عشر الكونغو برازافيل بالجهاز الفنى واإلدارى فى المشاركة بدور

م من  55/9/5102م حتى  50/8/5102م مع المنتخب   المصرى للكاراكيه وذلك فى الفترة من 

 خالل االكحاد المصرى للكاراكيه لسيادكه .

 / رئيس الجامعةمع رفع األمر للسيد أ.د مع االلتزام بإتباع اإلجراءات القانونية الموافقة   القرار :

 ومع أطيب األمنيات بالتوفيق .

 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 : الموضوع األول

لويات ووالخاص بموافاكنا باأل-الخطاب الوارد إلينا من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

بعثات  –بعثات إشراف مشترك  –والتخصصات الدقيقة والحرجة والمطلوبة من البعثات )الخارجية 

 .مهمة علمية ما بعد الدكتوراه

رفع ما تقدم من قسم المواد الصحية وقسم أصول تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية و القرار :

 التربية الرياضية والترويح للجامعة .

 : ثانىالموضوع ال
عبد               د/ طارق محمد 1م1من السيد أ 0/9/5102الطلب المقدم في مجلس قسم األلعاب بتاريخ 

 ( بحث بعنوان 5 بتسجيل  ) فالرءو

 البحث األول :

the effect of using multi-levels self-application technique on 
learning some basketball skills for Juniors" 

 البحث الثاني: 

"The effect of using programmed concept maps on some defensive 
basic skills in Basket ball" 

 الموافقة على التسجيل على أن  توافى العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة  القرار :

  .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  ومختومة
 : ثالثالموضوع ال

د / جوزيوف نواجي بقطور 1م1مون السويد أ  0/9/5102الطلب المقدم فوي مجلوس قسوم األلعواب بتواريخ  

 بتسجيل

 

 البحث األول:

"An Analytical study of effective tactical performance of serving & 
receiving of Table Tennis female playersin the Olympic in London 

2012" 

 : يالبحث الثان 

"An Analytical study of the Technical performance of Field Hockey 
Juniors under(21) Years in World Cup Championship " 

 الموافقة على التسجيل على أن  توافى العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة  القرار :

  الجامعة .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  ومختومة
 رابع :الموضوع ال

 الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشان المجالت المدرجة في لجوان الترقيوات

. 

 تم مخاطبة األقسام العلمية وترفع المجالت العلمية المدرجة فى قطاع التربية الرياضية   القرار :

       للجامعة . 
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 خامس :الموضوع ال
الوارد إلينا من اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية إدارة االكفاقيات والتبادل الثقافي  والخاص  الخطاب

بموافاكهم بم كرات التفاهم واكفاقيات التعاون العلمي الموقعة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية األخرى 

 حتى اآلن وما كم كفعيله من ه ه الم كرات .5105من  عام بداية عام 

ال توجد أي اتفاقيات تعاون علمي موقعة بين الجامعة والمؤسسات  هتم مخاطبة الجامعة بأن القرار :

 حتى اآلن .2102التعليمية األخرى منذ بداية عام 
 لسادس :الموضوع ا

 5118لسنة  9110/ أمين عام الجامعة ـ بخصوص شهادة األيزو )ستاذ األالخطاب الوارد من السيد 

منظومة األداء اإلداري وذلك كمهيدا لتقدم الجامعة ووحداكها وكلياكها ومعاهدها للحصول م( لرفع كفاء 

 على االعتماد اإلداري الدولي.

يتم رفع مذكرة من وحدة الجودة الى السيد أ.د / عميد الكلية لرفعها الى الجامعة بخصوص   القرار :

 االستبقاء على دكتور / منى كمال وذلك لصالح العمل .
 لسابع :وضوع االم

الخطاب الوارد إلينا من اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية بش ن كنظيم معرض عن مصر                         

عام من إقامة العالقات  91بجامعة صوفيا بالتنسيق مع السفارة , كزامنا مع احتفاالت السفارة بمرور 

 .المقبل الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا العام

 .إخطار رؤساء األقسام تم  القرار :

 لثامن :الموضوع ا
المووؤكمر العلمووي الوودولي األول ) السوونوي الخووامس ( للكليووة كحووت عنوووان ة التربيووة العربيووة فووي العصوور 

 الرقموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

 –بشوبين الكووم التربيوة م فوي رحواب كليوة 5102أكتووبر  01-05والتحديات ( في القترة من  ص) الفر

 .جامعة المنوفية

 .األقسام العلمية تم إخطار   القرار :

 لتاسع :الموضوع ا
خطاب اإلدارة العامة لالستطالع والمعلوموات لطلوب موافواكهم بمعلوموات عون عمول كول مون مؤسسوة        

 1اناليندا  والمجلس الثقافي البريطاني داخل الجامعات المصرية وصورة من بروكوكوالت التعاون
 .األقسام العلمية تم إخطار   القرار :

 لعاشر :الموضوع ا
جامعوة لشوئون الدراسوات العليوا والبحووث بخصووص كتواب الد/نائب رئيس 1خطاب الوارد من السيد أال

السيد السفير / نائب مساعد وزير الخارجيوة لشوئون البحوث العلموي والتكنولوجيوا واالكصوال بالجامعوات 

اليونان بالقاهرة بشان اإلعالن عون الموؤكمر الودولي الثواني ومركز األبحاث مرفق به ما ورد من سفارة 

 .5102 أكتوبر 56إلي  55حول الدبلوماسية العامة والثقافة وال ي سيعقد في الفترة من 

 .األقسام العلمية تم إخطار   القرار :

 **لجنة الدراسات العليا والبحوث :

 الموضوع األول :

وذلك بناءا على الطلب المقدم من  0202إلغاء قيد الباحثة / سارة فؤاد الباجورى المقيدة بدورة أكتوبر 

 .سيادكها 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 الموضوع الثانى :

 02/9/0202الى  0/02/0202بعد لمدة عام وذلك فى الفترة من  أسمائهمكى قيد الطالب اآل إيقاف

  -وذلك النتهاء المدة القانونية وهم على النحو التالى ة

 ماجستير فى التربية الرياضية هانى عبد العظيم حسين    -0

 ماجستير فى التربية الرياضية  محمد قرشى عمران  أية -0
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 رئيس الجامعة .الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د /  القرار :

 الموضوع الثالث :

 لكل من الباحثين اآلكى أسمائهم ة 0202/0202دخول امتحان ك هيلى الدكتوراه للعام 

 مدرس مساعد بقسم المواد الصحية   كريم إبراهيم محمود غريب              -0

 والتربية العمليةمدرس مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب    أحمد أمين لطفى متولى عبد الله    -0

 أحمد سعيد محمد أمين األشوح          مدرس مساعد بقسم أصول التربية الرؤياضية والترويح          -0

نعمة أبو زيد جمعة جاد الله             مدرس مساعد بقسم أصول التربية الرؤياضية  -2

 والترويح         

 الجامعة .الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  القرار :

 :الموضوع الرابع 

  -منح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحثين االتى أسمائهم بعد :

هناء حسني شلتوت المسجلة لدرجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم أصول التربية  -0

والترويح  بعنوان   ك ثير األنشطة الترويحية علي العائد االقتصادي بالمنشات والمنتجعات 

  السياحية 

 محمد احمد عبده شلبي المسجل لدرجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم األلعاب  -0

     فاعلية اكخاذ القرار في إدارة المباراة لدي مدربي كرة اليد بعنوان
محمد حمدي شطية   المسجل لدرجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم ألعاب القوي   -0

   بعنوان   ك ثير استخدام التدريب الباليستي علي المستوي الرقمي لناشئي رمي الرمح 
 مع رفع األمر للسيد  الفردية والجماعية للجنة المناقشة والحكم الموافقة بناءا على التقارير القرار :

 أ.د / رئيس الجامعة .
 الموضوع الخامس 

المناقشة والحكم على رسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحثة / دينا السيد عبد الحميد كشكيل لجنة 
ك سلوب لتصحيح أخطاء بعض مسابقات عثمان المسجلة بقسم ألعاب القوى بعنوان   الفيديو التفاعلي 

 . 00/0/0202ألعاب القوى لتالمي  مرحلة التعليم األساسي   بتاريخ 
 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 مناهج وطرق كدريس التربية الرياضية ونائب رئيس الأستاذ   الله  أ.د/ عصام الدين متولي عبد
 الطالب وعميد الكلية سابقا                                نجامعة مدينة السادات لشئو                                                          

                                                                                                                                              
 )مناقشا(           

 أستاذ ورئيس قسم ألعاب القوى بالكلية جامعة مدينة السادات                               أ.د/ بكر محمد سالم      
                                                                                                                                              

 ) مشرفا (
أستاذ مساعد بقسم نظريات وكطبيقات مسابقة الميدان                  محمد علي     ىأ.م.د/ حمد
 والمضمار 

 مناقشا (                                         )  التربية الرياضية جامعة بنها     بكلية                                                          
 أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بالكلية جامعة مدينة السادات                ا.م.د/ إيمان إبراهيم السيسي   

                                                                                                                                             
 ) مشرفا (

 التشكيل مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة على  القرار :
 الموضوع السادس  : 

على رسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحثة / نجله سيد إبراهيم  المناقشة والحكمكشكيل لجنة 
الدسوقي  المسجلة بقسم علوم الصحة  بعنوان   ك ثير برنامج ك هيلي مائي مقترح لتحسين بعض 

 عناصر اللياقة البدنية لدي المعاقين ذهنيا  
 وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
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 أستاذ اإلصابات والت هيل المتفرغ بكلية التربية الرياضية   أ.د/ حسين محمد صادق داود  
                                          جامعة مدينة السادات                                                                  

 ) مشرفا (
 ) مناقشا(جامعة اإلسكندرية   ةأستاذ اإلصابات  بكلية التربي      أ.د/ عبد الباسط صديق عبد الجواد    

)        أستاذ مساعد بالقسم                                            .م.د/عبد الحليم يوسف عبد العليم   أ
 مناقشا(
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السابع : 
وائل رشاد حامد عبد الفتاح المسجل بقسم / التربية الرياضية للباحث  يكسجيل رسالة الماجستير ف

العاب القوي كحت عنوان   ميكانيزم لتطوير مرحلة خفض ووضع رأس الزانة في الصندوق لدي 
 العبي الزانة   

 -ة تحت إشراف
 بكلية  القوى أستاذ الميكانيكا وعلوم الحركة بقسم العاب        .د/مصطفي مصطفي عطوه  أ

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                  
ضية مدرس بقسم العاب القوي بكلية التربية الريا   الصواف   محمود د/نهي 
 جامعة 

 مدينة السادات                                                                  
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الثامن: 
التعديل في لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / رامز ربيع عبد التواب  

وعنوان الرسالة   ك ثير برنامج ك هيلي بدني مقترح إلصابات التهاب  المواد الصحيةالمسجل بقسم 
 .العضالت الدوارة بمفصل الكتف لالعبي القوس والسهم 

 :لجنة اإلشراف الحالية 
 أستاذ اإلصابات والت هيل المتفرغ بالقسم    صادق داود  محمد ا.د/ حسين 

 أستاذ اإلصابات والت هيل بكلية التربية الرياضية جامعة   ا.د/ ياسر سعيد شافعي         
 حلوان                                                                 

 لتصبح لجنة اإلشراف بعد التعديل كاآلتي : 
 أستاذ اإلصابات والت هيل المتفرغ بالقسم  .د/ حسين صادق محمد داود   أ

 أستاذ اإلصابات والت هيل بكلية التربية الرياضية للبنين     ا.د/ ياسر سعيد شافعي   
 جامعة حلوان                                                                 

 أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة بالكلية  ا.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم     
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع التاسع  : 
التعديل في لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / عمرو محمود محمد 

وعنوان الرسالة   ك ثير برنامج ك هيلي مقترح لتحسين بعض   المواد الصحيةغنيم المسجل بقسم 
 cp  (cerebral palsy)األنشطة الحياكية اليومية لمرضي الشلل المخي 

 التعديل :لجنة اإلشراف قبل 
 أستاذ اإلصابات والت هيل المتفرغ بالقسم   .د/ حسين صادق محمد داود   أ

 لتصبح لجنة اإلشراف بعد التعديل كاآلتي : 
 أستاذ اإلصابات والت هيل المتفرغ بالقسم  .د/ حسين محمد  صادق داود   أ
 بالكلية  المواد الصحيةأستاذ مساعد بقسم  .م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  أ

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم القرار :
 الموضوع العاشر  : 
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شوح المعيدة  بقسم أصول صفاء فتحي كامل األ / التربية الرياضية للباحثة يكسجيل رسالة الماجستير ف
بروح الدعابة لدي عينة مختارة من  االقيادة وعالقتهوالترويح  كحت عنوان   أساليب الرياضية التربية 

 القادة  في المجال الرياضي  
 -ة تحت إشراف

 أستاذ مساعد بقسم األصول بكلية التربية الرياضية جامعة  م.د/ نرمين رفيق محمد   أ.
 مدينة السادات 

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  األصولمدرس بقسم   د/فتحي كوفيق حفينة    
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة مجلس القسمالقرار : 

 الموضوع الحادى عشر  : 
مد مدة الدراسة للباحث /عزت عادل عزت عبد العزيز المسجل بقسم التمرينات والجمباز  لمدة عام 

 .  02/9/0202حتي 0/02/0202أول وذلك ابتداء من 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الثانى عشر  : 
المناقشة والحكم للباحث / محمود جابر محمد الصعيدى المسجل بقسم المنازالت كشكيل لجنة 

بتدئين والرياضات المائية كحت عنوان   كصميم أدوات بديلة وك ثيرها على كعليم بعض المهارات للم
 سنوات .(  8- 2 فى رياضة المبارزة من )

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم مشكلة من السادة األساتذة : 
 أستاذ البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة  محمد وجيه عبد الجواد سكر    -0

    كفر الشيخ                                                                   
 مناقشا 

 الكلية جامعة أستاذ المبارزة بقسم المنازالت والرياضات المائية ب أ.د/ نعيم محمد فوزى محمد   -0 
                                                                السادات                                                                  

 مناقشا
 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية جامعة  أ.م.د/ محمد عباس صفوت    -0

                                                              السادات                                                                   
 مشرفا

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم القرار :
 الموضوع الثالث عشر  : 

كشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / محمد حسن السيد أبو زنة المسجل بقسم المنازالت والرياضات 
المائية كحت عنوان   برنامج كدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات البدنية الخاصة للمبتدئين في رياضة 

 المصارعة   
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم مشكلة من السادة األساتذة : 

 منازالت بكلية التربية أستاذ كدريب المصارعة بقسم كدريب ال  أ.د/ محمد رضا حافظ الروبى  
                                       اإلسكندريةجامعة الرياضية                                                                 

 مناقشا
 عة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية   رالمصا أستاذ  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  

                                                                                                                                                   
 مشرفا

 المنازالت بكلية التربية الرياضية  أستاذ متفرغ بقسم كدريب  أ.م.د/ محمد نبوي األشرم  
          بالكلية                                                                    

 مناقشا
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . : القرار

 الموضوع الرابع عشر : 
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التربية الرياضية للباحث / السيد فتحي السيد الفقى كشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى 
المسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية كحت عنوان   فاعلية استخدام مهارات ال راعين لتطوير 

 األداء الهجومي لدى ناشئي الكاراكيه    راألداء لتطوي
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 أستاذ التدريب الرياضي لرياضة الكاراكيه ووكيل الكلية            أ.د/ أحمد محمود إبراهيم 
كلية التربية  البحوث سابقاوللدراسات العليا                                                               

 الرياضية جامعة 
   ية             رسكنداإل                                                              

 مناقشا                                     
 أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية               أ.د أحمد عبد الحميد عمارة   

                                                                                                                                               
 مشرفا

أستاذ كدريب الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ عبد الحليم محمد معاذ 
 بالكلية    

                                                                                                                                               
 مناقشا

 أستاذ كدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر  
                                                                  بالكلية                                                                  

 مشرفا
  . الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 الموضوع الخامس عشر :
المنازالت بقسم مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / عبد الوهاب هالل السعيد شعبان المسجل 

 . 02/9/0202حتى  0/02/0202الفترة من  والرياضات المائية في
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السادس عشر :
المنازالت والرياضات بقسم مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / محمد أحمد عبد الرحمن السيد المسجل 

 . 02/9/0202حتى  0/02/0202 المائية في الفترة من
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار :

 الموضوع السابع عشر :
مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / كريم محمد فوزي أحمد راضى المسجل المنازالت والرياضات 

 . 02/9/0202حتى  0/02/0202المائية في الفترة من 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار :

 الموضوع الثامن عشر : 
كسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / أسامة محمد عبد السميع عمارة المسجل بقسم 
األلعاب كحت عنوان   الخصائص الكينماكيكية للضربة األرضية األمامية والخلفية ك ساس لوضع 

 التدريبات النوعية وك ثيرها على مستوى األداء لناشئي التنس   
 
 

 تحت إشراف : 
 أستاذ ألعاب المضرب ورئيس قسم األلعاب بكلية التربية   أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى  

 جامعة مدينة الساداتالرياضية                                                                 
امعة مدينة مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية ج            د/ هيام الرحيم العشماوى    

 السادات
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة بناءا على ما جاء بمجلس القسمالموافقة  القرار :
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 ما يستجد من أعمال :**
 : الموضوع األول

بقسم أصول التربية الرياضية المسجل عبد الهادى محمد أحمد مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / 
 . 02/9/0202حتى  0/02/0202في الفترة من  والترويح 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار :
 : ثانىالموضوع ال

طرق التدريس والتدريب بقسم المسجل عمرو عوض محمد رجب مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / 
 . 02/9/0202حتى  0/02/0202 في الفترة منوالتربية العملية 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار :
 : ثالثالموضوع ال

بقسم أصول التربية الرياضية المسجل شادى محمد عبد الفتاح مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث / 
 . 02/9/0202حتى  0/02/0202في الفترة من  والترويح 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار :
 : رابعالموضوع ال

 . 0202/0202عرض جدول امتحانات ك هيلى الدكتوراه للعام الدراسى 
مواد تأهيلى الدكتوراه النظرية والشفهية مع رفع على المواعيد المحددة المتحانات الموافقة  القرار :

 األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .
 : خامسالموضوع ال

 0/02/0202وذلك فى الفترة من  0202إيقاف قيد الباحث / عمار محمد أبو سعده المقيد بدورة أكتوبر 
 وذلك بناء على الطلب المقدم منه . 02/9/0202حتى 

 رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .مع الموافقة  القرار :
 : سادسالموضوع ال

 . م5106-5102اعتماد خطة خدمة المجتمع وكنمية البيئة للعام 

 الموافقة  القرار :
 

 ............... والله ولى التوفيق. ظهراً  الثالثةنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 
 

  أمين سر المجلس

 الكليةرئيس المجلس وعميد  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 ىــــيســدى الســحمأ.د/  
 


