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 محضر اجتماع
 (183الجلسة رقم )

 م2016/2017في العام الجامعي 

 م 20/9/2016 الموافقالمنعقدة يوم الثالثاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءإدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر 

م ورئيس قسلكلية محمد طلعت أبو المعاطى عميد ابرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  20/9/2016

 -وبحضور كل من :االلعاب 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  إبراهيم الباقيرىأ.د/ محمد  2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثبعمل قائم  أ.د / حمدى عبده عاصم  3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 القوىرئيس قسم العاب قائم بعمل  أ.د / مصطفى مصطفى عطوة 5

 رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.د / أمل صالح سرور  6

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  7

 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 8

 أستاذ بقسم العاب القوى   محمد عنبر بالل أ.د /  9

  أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية  عبد الحليم محمد عبد الحليمأ.د/  10

  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  11

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  12

 أقدم مدرس  د/ أحمد محمد عبد العزيز    13

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  / محمد جمال الدين حمادةأ.د  14

 
  عن الحضور :تغيب و

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د/ عادل رمضان بخيت 
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  أ.م.د / محمد عبد المنعم محمود

 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
 

 
 . إبراهيم الباقيرى محمدد/  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
 (183الجلسة رقم )

 م2016/2017في العام الجامعي 
 م 20/9/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 
 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ281أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )

 م  .81/1/2181

ً ثا  : جدول األعمالنيا
 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .

 الموضوع األول : 
 جامعة .الواردة من مجلس العرض الموضوعات 

ً   القرار :  . أحيط المجلس علما
 :  الموضوع الثانى

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 
 . 6102 سبتمبر
ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
 اعتماد توصيف البرامج والمقرراتالخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة بخصوص 

 الموافقة . القرار :
 :  الموضوع الرابع

 م . 6102/6102اعتماد الخطة الدراسية عن الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 
 الموافقة . القرار :

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 :ل األوالموضوع 

أحمد الدكتور/ االستاذ الطلب المقدم من بشأن  الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية

 المبارزةين سيادته بوظيفة أستاذ يبخصوص الموافقة علي تعكلية بالإبراهيم عزب األستاذ المساعد 

بعد عرض و بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ

بذات القسم والكلية  المبارزةلوظيفة أستاذ  للترقيةية الدائمة التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلم

 . والجامعة علي مجلس القسم

 الموافقة  القرار :

 : الثانىالموضوع 
رضا يوسف عبد القادر الطلب المقدم من الدكتور/ بشأن  الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية

بذات )تدريب الكاراتيه( ن سيادته بوظيفة أستاذ مساعد يعلي تعيبخصوص الموافقة يسري المدرس بالقسم 

بعد )تدريب الكاراتيه( والقسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ مساعد 

بذات القسم  )تدريب الكاراتيه(لوظيفة أستاذ مساعد  للترقيةعرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلمية الدائمة 

 . والكلية والجامعة علي مجلس القسم

 الموافقة القرار :

 : الثالثالموضوع 
 الخطاب الوارد من قسم العاب القوى بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / غادة يوسف 

اللجنة العلمية عبد الرحمن المدرس بالقسم لتعينها أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة حيث ورد تقرير 

 للترقى .

 الموافقة القرار :

 : الرابعالموضوع 
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الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الطلب المقدم من السيدة / عبير شاكر 

 صبرى أبو هيبة المعيدة بالقسم لتعيينها بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصولها على الماجستير .

 الموافقة القرار :

 : الخامسالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المواد الصحية بشأن الطلب المقدم من السيدة / والء السيد طاحون المعيدة بالقسم 

 لتعيينها مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصولها على الماجستير .

 الموافقة القرار :

 : السادسالموضوع 
 الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الموافقة على انتداب السيد 

أ.د / مجدى محمود فهيم أستاذ ورئيس القسم  الى كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  لمدة يومين اسبوعياً 

 م . 6102/6102للعام الجامعى 

 الموافقة القرار :

 : السابعالموضوع 
 الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الموافقة على انتداب السيد الدكتور / شريف محمد 

ألول من العام الجامعى عبد المنعم المدرس بالقسم للتدريس بجامعة المنوفية في الفصل الدراسى ا

 م . 6102/6102

 الموافقة القرار :

 : الثامنالموضوع 

 وسامبشأن الموافقة على انتداب السيد الدكتور / المنازالت والرياضات المائية الخطاب الوارد من قسم 

 6102/6102لمدة يومين اسبوعياً للعام الجامعى المدرس بالقسم للتدريس بجامعة المنوفية زكى محمد 

 م .

 الموافقة القرار :

 : التاسعالموضوع 

/  ةالدكتور ةبشأن الموافقة على انتداب السيدالمنازالت والرياضات المائية الخطاب الوارد من قسم 

لمدة يومين اسبوعياً للعام الجامعى المدرس بالقسم للتدريس بجامعة المنوفية هبة الله عصام الدياسطى 

 م . 6102/6102

 الموافقة القرار :

 : العاشرالموضوع 

الدكتور/ رضا يوسف  بشأن الطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية

يسري عبد القادر المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

السادات وذلك بخصوص الموافقة علي منحه أجازة خاصة بدون مرتب وذلك لإلعارة لدولة الكويت 

 قد.لمدة عام أول وذلك اعتباراً من تاريخ قيامه بها ومرفق صورة من الع
 .الموافقة  القرار :

 : الحادى عشرالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن انتداب السيدة األستاذة / نشأت السيد سالممه لتالدريس 

ماده االيقاع  للفرقة األولي بنات وكذلك للمصاحبة الموسيقية لمادتي التمرينات والتعبير الحركي للفرق 

 م.6102م/ 6102وذلك للعام الجامعي الدراسية االربعة 
 .الموافقة  القرار :

 بخصو ص الموضوعات الواردة من الجودة بخصوص :
 قائمة أساليب التعليم والتعلم

 اليات اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لشكاوي الطمب
 اليات التغلب علي مشكلة ضعف حضور الطمب

 والمقترحاتداقية في الوعود المقدمة استجابة للشكاوي صالم
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 .الموافقة  القرار :

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

الرياضية  1الطلب المقدم من قسم العاب القوي بشأن إشتراك  د/ احمد خفاجي في المؤتمر الدولي 

 م بمدنية شرم الشيخ ببحث بعنوان3/00/6102 - 0جزء منتظم من نمط الحياة في الفترة من
The absolute norm degree for push-ups tests for track and field athletes 

 .الموافقة  القرار :
 : ثانىالموضوع ال

الطلب المقدم من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن إشتراك  د/ عمرو محمد سعد جعفر في 

الرياضية بالجزيرة المؤتمر الدولي السابع "التنمية البشرية والقضايا المعاصرة  "بكلية التربية 

أكتوبر بحث مشترك بعنوان" تدريبات باليستية لتنمية  0سبتمبر الي 62والمقرر اقامته في الفترة من 

( 2, 2القدرات الحركية الخاصة وأثرها على مستوى أداء بعض الجمل الحركية لمعبى الكاراتيه من )

 سنوات .
 .الموافقة  القرار :

 : ثالثالموضوع ال
حمد محمد عبدالعزيز لحضور مؤتمر أالطلب المقدم من قسم التمرينات والجمباز بشأن اشتراك د/ 

 م .31/00/6102حتي 62/00/6102بإسبانيا في الفترة من 
 .الموافقة  القرار :

 : رابعالموضوع ال
قطب  الطلب المقدم من قسم التمرينات والجمباز بشان تسجيل االبحاث الخاصة بالسيد د/ ياسر علي

 المدرس بالقسم واالبحاث كالتالي:

تدريبات األداء الشالكلي لتحسالين مسالتوى أداء الجملالة الحركيالة علالى جهالاز التمرينالات األرضالية  .0

 سنوات بنات"  8تحت 

التالالدريبات البليومتريالالة وتأثيرهالالا علالالى بعالالض القالالدرات البدنيالالة الخاصالالة ومسالالتوى أداء سلسالاللة  .6

 اكروباتية علي جهاز التمرينات االرضية لمعبات الجمباز الفني" 

تالالأثير التالالدريبات النوعيالالة باسالالتخدام اجهالالزة مسالالاعدة علالالي تحسالالين مسالالتوى أداء مهالالارة الالالدائرة  .3

 المختلفتي االرتفاع للبنات"الكبرى الخلفية علي جهاز العارضتين 

التحليل الكينماتيكي لمهارة دائرة المقعدة الخلفية للوقوف على اليدين كأساس للتمرينات النوعيالة  .2

 على جهاز عارضتي مختلفتي االرتفاع للبنات"
 .الموافقة  القرار :

 : خامسالموضوع ال
بخصوص مقترحات الجانب   -الثقافيةلدراسات العليا والعمقات للخطاب الوارد من اإلدارة العامة ا

النامبيى إلدراجها ضمن مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى والعلمى  والفنى بين مصر 

 وناميبيا والمقترح من وزارة التعليم والفنون النامبية.
 أحيط المجلس علماً . القرار :

 : سادسالموضوع ال
بخصوص عقد اجتماع   -لدراسات العليا والعمقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

تمهيدى للدورة الرابعة للجنة المصرية األذرية المشركة حيث اشار رئيس قطاع التعاون األوربى 

بإعداد مشروع برنامج تنفيذى جديد فى ضوء انهاء الجانب األذرى البرنامج التنفيذى لألعوام 

 . 63/2/6102بتاريخ 6112/6112
 أحيط المجلس علماً . رار :الق

 : سابعالموضوع ال
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بخصوص اللجنة الوطنية   -والبحوث دراسات العليا للنائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من 

للمؤتمر العام   02ايسيكو( نشرة عن الدورة  لـــــــــــ –اليسكو  -للتربية والعلوم والثقافية )يونسكو

 02- 03للرابطة حول "التعليم حافز لمبتكار والمجتمعات المستدامة والزمع عقد خمل الفترة 

 بمدينة بانكوك بتايمند. 6102نوفمبر 
 أحيط المجلس علماً . القرار :

 : ثامنالموضوع ال
بخصوص الترشيح لعدد ثمث   -والبحوث لدراسات العليا نائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من 

جوائز فى مجال العلوم والتكنولوجيا مقدمة من البنك اإلسممى للتنمية , طلبات الترشيح عن طريق 

 . 6102نوفمبر  31الموقع اإللكتروني للبنك وأخر موعد الستمم الترشيح هو 
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : تاسعالموضوع ال
بخصوص الذكرى السنوية   -والبحوث دراسات العليا للنائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من 

الخمسين لتأسيس منظمة اليونيدو ليشارك بها الشباب فى جميع أنحاء العالم ) الذين يقع تاريخ 

 الرابعة .( الذين يبدون اهتماما فى الثورة الصناعية 0223و 0282ميمدهم بين 
 أحيط المجلس علماً . القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

م للفرقة الرابعة يومى االثنين  6102/6102بخصوص تحديد ميعاد إمتحان الدور الثانى للعام الجامعى 

 . 08/01/6102، 02والثمثاء الموافق 

 الموافقة القرار :
 : ثانىالموضوع ال
تشالالكيل لجنالالة المقاصالالة العلميالالة لقبالالول تحويالالل الطالمب فالالرق أعلالالى الالالى الكليالالة وعمالالل مقاصالالة بخصالوص 

 علمية لهم من السادة األساتذة :

 أ.د/ محمد عنبر                                         رئيسا  .8

 أ.د/ محمد ذكى                                          عضوا  .2

 أ.د/مصطفى عميره                                     عضوا  .3
 الموافقة القرار :

 :ثالث الموضوع ال
بشالأن قبالول عالذرة  الرابعالةبخصوص الطلب المقدم من الطالب/ محمد عماد الدين فالوزى المقيالد بالفرقالة 

 م و ذلك لظروف مرض والده . 6102/6102عن دخول اإلمتحان عن العام الجامعى 

 الموافقة القرار :
 

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول

حتى  3/01/6102 تحديد  مواعيد امتحان تأهليى دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية  فى الفترة من

2/01/6102  

 9/81/2181 حتى 3/81/2181فى الفترة من   دكتوراهجدول إمتحان تأهيلى  

 التوقيت المقرر اليوم والتاريخ

 0-01 المجال العام )  تحريرى ( 3/01/6102االثنين 

 0 -01 المجال المرتبط  ) تحريرى ( 2/01/6102الثمثاء 

 0 -01 المجال التخصص ) تحريرى ( 2/01/6102األربعاء 

 0 -01 عام + مرتبط + تخصص ) شفوى ( 2/01/6102األحد 
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  الموافقة القرار : 
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 الموضوع الثانى

درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / عبد الهادى محمد أحمد عبد الهادى المسجل بقسم منح 

طرق التدريس والتدريب والتربية العملية تحت عنوان " تأثير برنامج تدريب بدنى باستخدام بعض 

 اب الفردية "العمليات العقلية العليا وتركيز االنتباه على تحسين المستوى الرقمى لمعبى بعض األلع

 .على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  الموافقة وذلك بناءً  القرار :

 الموضوع الثالث :

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / عبد الخالق سعد عبد الخالق عيسى المسجل بقسم 

داءات الدفاعية فى ضوء بعض المواقف تطوير بعض اآلالمنازالت والرياضات المائية تحت عنوان " 

 الهجومية وتأثيرها على احتساب النقاط لدى العبى الكاراتيه "

  على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم الموافقة وذلك بناءً  القرار :

 الموضوع الرابع :

للباحث / محمد  عبد المجيد نبوى أبو دنيا المدرس  منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

األقران على تعليم  تأثير استراتيجية كيلر وتوجيهالمساعد بقسم ألعاب القوى والمسجل تحت عنوان " 

 " بعض مهارات ألعاب القوى

 .على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  الموافقة وذلك بناءً  القرار :

 الموضوع الخامس :

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد أحمد عبد الرحمن 

السيد المسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية والمسجل تحت عنوان " برنامج تدريبى باستخدام 

بعض مهارات الساندا لناشئ الوشو كونغ  بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة وتأثيره على فاعلية أداء

 فو "

 تحت إشراف :

 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية د/ ياسر عبد الجواد محمد الوراقى  .م.أ

 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية   د / عمرو محمد جعفر   

 ساتذة : السادة األوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من 

 أستاذ تدريب الممكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية   د/ أحمد سعيد أمين خضر .أ

 بالكلية                                              

 د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية.م.أ

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية  د/ محمود ربيع أمين البشيهى .م.أ

 دمياطجامعة                                                

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   القرار :

 الموضوع السادس :

الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / عادل متولى شحاتة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه 

عامر المدرس المساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية والمسجل تحت عنوان " دراسة تحليلية 

لبعض المتغيرات الكينماتيكية كأساس لتدريبات نوعية لتطوير أكثر مهارات الهجوم المضاد فاعلية فى 

 رياضة الجودو "

 ف :تحت إشرا

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  .أ

 العملية بالكلية والتدريب والتربية                                              

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

 بالكلية                                                  

 ساتذة : نة المناقشة والحكم من السادة األوتشكيل لج

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  .أ

 العملية بالكليةوالتدريب والتربية                                                
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 أستاذ علوم الحركة بقسم التدريب وعلوم الحركة بكلية  د/ شريفة عبد الحميد محمود عفيفى .أ

 الرياضية للبنات جامعة االسكندريةالتربية                                                

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

 بالكلية                                                  

 أستاذ تدريب الممكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية   د/ أحمد سعيد أمين خضر .أ

 بالكلية                                               

 . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   القرار :

 الموضوع السابع :

ء تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية الخاص بالباحثة / أميرة عبد الرحمن أحمد عوض إلغا

  1 31/2/6102الله حيث انتهت مدتها القانونية فى 

 تحت إشراف : 

 أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية   د/ منى مصطفى محمد على .أ

 بالكلية                                               

 أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية   د/ أحمد محمود عبد الحكيم.أ

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   القرار :

 الموضوع الثامن :

 تى للباحثين اآل 31/9/2182حتى 8/81/2181مد مدة الدراسة لمدة عام فى الفترة من 

 أسمائهم  : 

 عمار محمد محمد أبو سعيدة      ماجستير -0

 إبراهيم عصام لطفى حويت        ماجستير -6

 أمير جمال عبده عبد الحق         ماجستير -3

 عبد الحميد عبد الرحمن    ماجستيرياسر صافى  -2

 محمود عبد السمم محمود الخولى       ماجستير -2

 معتز حاتم شاهين سمم       ماجستير -2

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   القرار :

 الموضوع التاسع :

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمود مختار السيد 

أبو العطا  المسجل بقسم التمرينات والجمباز والمسجل تحت عنوان " برنامج تمرينات بمقاومة الجسم 

 وتأثيره على بعض عناصر اللياقة البدنية ومستوى أداء جملة الحركات األرضية "  TRXبجهاز ال 

 تحت إشراف :

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  .أ

 العملية بالكلية والتدريب والتربية                                              

 أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بالكلية  د/ أمل صمح سرور .م.أ

 

 ساتذة : نة المناقشة والحكم من السادة األوتشكيل لج

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  .أ

 العملية بالكليةوالتدريب والتربية                                               

 أستاذ ورئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية    د/ محمد فؤاد حبيب  .أ

 الرياضية جامعة حلوان                                              

 أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بالكلية  د/ أمل صمح سرور .م.أ

 أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية  د/ وسام عادل السيد أمين .م.أ

  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   القرار :
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 الموضوع العاشر :

للباحثة / آية محمد قرشى 31/2/6102حتى  0/01/6102مد مدة الدراسة لمدة عام فى الفترة من 

المقيدة لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية 

ة الطائرة العملية تحت عنوان " التحليل الكينماتيكى كأساس لتعليم مهارة االرسال من أسفل فى الريش

 للمبتدئين" 

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الحادى عشر :

إلغاء تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية الخاص بالباحثة / والء مجدى بسيونى عرفة وذلك 

 .الستنفاذ مرات الرسوب فى االمتحانات التحريرية 

 تحت إشراف : 

 أستاذ ألعاب القوى بقسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية       العمرىد/ عزة محمد .أ

 جامعة مدينة السادات                                               

 أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية    د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح.م.أ

 جامعة مدينة السادات                                               

 على موافقة مجلس القسم الموافقة  بناءً  القرار :

 الموضوع الثانى عشر:

إلغاء تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية الخاص بالباحث / على مصطفى على همل وذلك 

 . النتهاء المدة القانونية للباحث

 تحت إشراف : 

  مساعد  بقسم التمرينات والجمباز بالكلية أستاذ مشيرة إبراهيم العجمى   د/ 1م1أ

 مدرس بقسم التمرينات والجمباز بالكلية أسامة عز الرجال                 د/ 

 على موافقة مجلس القسم الموافقة  بناءً  القرار :

 الموضوع  الثالث عشر :

وبر للباحث / محمد كمال عبد العال بدير المقيد بدورة أكتتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية 

والقدرات  actn 3ب القوى تحت عنوان " دراسة تحليلية لتنوع جين والمسجل بقسم ألعا 6102/6102

 البدنية والمستوى الرقمى لمعبى المسابقات المركبة "

 تحت إشراف :

 غ بقسم المواد الصحية بالكلية أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفر  د/ حمدى عبده عاصم  1أ

 أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بالكلية   د/ محمد عنبرمحمد بمل   1م1أ

 أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية    سيد أحمد عبد الفتاحد/ عاطف  1م1أ

 مدينة الساداتجامعة                                               

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الرابع عشر :

 للباحثين :  31/2/6102حتى  0/01/6102مد مدة الدراسة لمدة عام فى الفترة من 

 عزت عادل عزت      مد عام ثانى     ماجستير -0

 أحمد عادل عبد الهادى    مد عام أول    ماجستير -6

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الخامس  عشر :

 للباحث  31/2/6102حتى  0/01/6102مد مدة الدراسة لمدة عام فى الفترة من 

 ماجستير  طارق ابراهيم الصباحي       مد عام اول       -0

 مد عام ثاني       ماجستير  محمود عبد الله محمد عاصم  -6

  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :
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 س  عشر :داسالموضوع ال

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / احمد شعبان احمد النشار المقيد بدورة أكتوبر 

 والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " بناء مقياس التوافق النفسي لمعبات كرة القدم "

 تحت إشراف :

 أستاذ كرة القدم بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  د/ محمود حسن الحوفي        .أ

 أستاذ مساعد بقسم االلعاب  بالكلية  د/ اكرم كامل عبد الكريم    .م.أ

 ة ــبكلي ةــة الرياضيــــول التربيـــصــم النفس بقسم أدرس علــم  / محمد حسين بكر  سلم    د

 مدينة السادات  لتربية الرياضية جامعةا                                     

  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :

 عشر :  سابعالموضوع ال

وتاريخ  31/2/6102القانونية في  هالغاء تسجيل الباحث / عماد محمد حسن عبيد حيث انتهت مدت

 -:ولجنة االشراف  02/3/6103 تسجيل البحث

 د/ محمود حسن الحوفي        أستاذ كرة القدم بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .أ

 جامعة مدينة الساداتمدرس بقسم االلعاب بكلية التربية الرياضية    سليمة   محمد د/ فاطمة 

  على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :
 

 :ما يستجد من أعمال **
 : الموضوع األول

وكيل الكلية لشئون التعليم والطمب بشأن تشكيل من السيد أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب الطلب المقدم 

 -واقترح سيادته أن يتكون المجلس من السادة األساتذة :مجلس الحكماء بالكلية 

 أ.د / محمد جمال الدين حمادة  -1
 أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  -1
 كى ذأ.د / محمد محمد  -3
 أ.د / بكر محمد سمم  -4
 أ.د / حمدى عبده عبد الواحد عاصم  -5

 . الموافقةالقرار : 

 :ثانى الموضوع ال
الطلب المقدم من السيدة أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى األستاذ بقسم ألعاب القوى إلقامة دورة 

وإقامة المهرجان يوم  9/1016/ 18 -17لعبة البيسبول والسوفتبول خمل يومى تدريبية وتحكيمية فى 

 . 1/10/1016السبت الموافق 

 . الموافقةالقرار : 

 :ثالث الموضوع ال
الطلب المقدم من السيد أ.د / محمد إبراهيم الباقيرى وكيل الكلية لشئون الخدمة المجتمع والبيئة بتكليف 

 األستاذ بقسم ألعاب القوى باإلشراف العام على شعبة البنات .أ.د / عزة محمد العمرى 

 الموافقة لقرار : ا

 :رابع الموضوع ال
الطلب المقدم من السيد أ.د / مجدى محمود فهيم رئيس قسم طرق التدريس بخصوص تصويب مادة 

لقرار مجلس طبقاً ساعات الى ساعتين عملية وساعتين نظرية  4طرق التدريس للفرقة الثانية بنين من 

 . 1016والمصادقة عليها فى جلسة شهر يناير  1015الكلية فى جلسة شهر ديسمبر 

 الموافقة لقرار : ا 

 :خامس الموضوع ال
الطلب المقدم من السيد أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى عميد الكلية بتفعيل المعسكر الطمبى السنوى 

 بالكلية .
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 الموافقة لقرار : ا 

 :سادس الموضوع ال
الموضوع الخاص بتصويب أخطاء البرنامج وتصويب العمل به فى نتيجة الفرقة الرابعة والتراكمى 

 . 1015/1016للعام الجامعى 

 -يتم تشكيل لجنة من السادة األساتذة :لقرار : ا

 أ.د / محمد إبراهيم الباقيرى  -
 أ.د / مجدى محمود فهيم  -
 أ.د / وائل السيد قنديل  -
 أ / مدير شئون التعليم والطالب بالجامعة  -

 وذلك إلجراء التصويب 

 

 

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

 

 
 

  أمين سر المجلس       

 ةــــــد الكليــــعمي                

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

محمد طلعت أبو أ.د/         

  المعاطى
 


