
  

 
 
 

 
-1- 

  

 السيد الاستاذ ( برئاسة 3عقدت الجلسة رقم ) ونصف  الحادية عشر م  في تمام الساعة  11/11/2020املوافق  الاربعاءيوم انه في 

 من: "  عميد الكلية"  احمد ابراهيم عزب الدكتور/
ً
 وبحضور كال

 

 
 

 -عن الحضور: واعتذر

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2020/2021 العام الجامعي 3 رقم الجلسة

 الثالثة نهاية االجتماع الثانية عشر ظهرا بدء االجتماع 11/11/2020 التاريخ 

 on line –قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمد عنبر بالل 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 3

 قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس أ.د/ امل صالح سرور 4

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ا.د/ خالد عبد الحميد شافع 5

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد سعيد خضر 6

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب رئيس أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  8

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 9

 استاذ بقسم علوم الصحة الرياضية ا.د/ سعيد فاروق عبد القادر 10

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية عبد الحليم محمد عبد الحليم ا.د/  11

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  ا.د/ ايمان ابراهيم السيس ي 12

 استاذ بقسم أصول التربية الرياضية نرمين محمد رفيقا.د/  13

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض استاذ بقسم  مشيرة ابراهيم العجميا.د/  14

 الرياضية
 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية عبد هللا عبد الحليم محمدا.د/ 15

 مدير وحدة القياس والتقويم ا.د/ وائل السيد قنديل  16

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ محمد جمال الدين حماده 17

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 18

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم 19

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 20

 نائب رئيس مجلس ادارة ايفر جرو لألسمدة املتخصصة  " خبير " اللواء/ جمال محمد الخشن 21

 أقدم استاذ مساعد معتز عبده كانون ا.م.د/  22

 مدير وحدة ضمان الجودة  د/ محمد بكر سالم 23
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 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ا.د/ محمد طلعت ابو املعاطي 1
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  :االفتتاح

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء املجلس ثم   احمد ابراهيم عزبافتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 
 انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 . املصادقة: القرار

 م  .۲٠٢٠املصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر نوفمبر  1/2

 م .م .۲٠٢٠املصادقة علي محضر اجتماع املجلس التنفيذي لوحدة ادارة الجودة والتطوير املستمر عن  شهر نوفمبر 

 م .م ۲٠٢٠** املصادقة علي محضر اجتماع  املكتب التنفيذي لوحدة القياس والتقويم عن شهر اكتوبر 

 م  .۲٠٢٠** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية عن شهر نوفمبر 

 م  .۲٠٢٠** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم أصول التربية الرياضية عن شهر نوفمبر 

 م  .۲٠٢٠** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم علوم الصحة الرياضية عن شهر نوفمبر 

 م .۲٠٢٠** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات العاب القوي عن شهر نوفمبر 

 م  .۲٠٢٠علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عن شهر نوفمبر   ** املصادقة

 م .۲٠٢٠** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات ألالعاب الجماعية والعاب املضرب عن نوفمبر 

 م .۲٠٢٠ت والرياضات املائية عن شهر نوفمبر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازال 

  القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة

 . الكلية مجلس عن املنبثقة اللجان بمحاضر  جاء ما على املصادقة 1/3

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

 االحاطه :ثانيًا: موضوعات 

 بخصوص املوضوعات الواردة من الجامعة. 2/1

 . القرار :
ً
 أحيط املجلس علما

للعام  االستعدادات املجلس ألاعلي للجامعات نحو توصياتبخصوص  امين عام الجامعةالخطاب الوارد من السيد الاستاذ /  بشأن 2/2

 بجلسته رقم )  مجلس العمداءم ، حيث احيط  2020/2021الدراس ي الجديد 
ً
 بهذه التوصيات . 18/10/2020( املنعقد بتاريخ  2علما

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/3 
توفير فصول دراسية منفصلة بخصوص اتخاذ الالزم نحو  امين المجلس األعلي للجامعاتالخطاب الوارد من السيد ا.د/ بشأن 

م والذي يستمر قبولهم للدراسة بالجامعات  17/10/2020الذين سيتم استقبالهم بعد بداية العام الدراس ي املعلن  للطالب الوافدين

 لقرار املجلس ألاعلي للجامعات الصادر في هذا الشأن . 30/12/2020املصرية حتي 
ً
 م طبقا

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/4 

 بجلسته رقم )  مجلس الجامعةبخصوص احاطة امين عام الجامعة الخطاب الوارد من السيد الاستاذ/  بشأن
ً
( املنعقدة بتاريخ  1علما

م علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات  24/8/2020بجلسته بتاريخ  مجلس النوابم بموافقة  23/9/2020

 مكرر تنص علي ما يلي : ( 197بإضافة مادة جديدة برقم )  1972لسنة  49الصادر بالقانون رقم 

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس األعلي للجامعات تعديل نظام الدراسة " 

 التربية الرياضية بالكلية " خبير "استاذ الترويح بقسم اصول  ا.د/ حمدي محمد عباس السيس ي 2

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ مني مصطفي محمد 3

 وكيل وزارة الشباب والرياضة ) رئيس الادارة املركزية للمدن الشبابية (" خبير " السيد / احمد السيد احمد عفيفي 4

 أقدم مدرس د/ هند سعيد على فريد 5
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واالمتحان ووضع بديل او اكثر للتقييم في عام جامعي او فصل دراسي محدد ، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع 

 " . ساسية والحد األدني من معايير اتمام المناهج الدراسيةاستيفاء المتطلبات األ

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/5 

 بجلسته املنعقدة بتاريخ امين عام الجامعة الخطاب الوارد من السيد الاستاذ/  بشأن
ً
بخصوص احاطه مجلس العمداء علما

م كتاب السيد ا.د/ رئيس الجهاز املركزي للتنظيم  19/9/2020بتاريخ  ان املجلس ألاعلي للجامعات ناقش بجلسته املنعقده 18/10/2020

والادارة بشأن دراسة الاقتراحات املقدمه من الجامعات الحكومية لوظائف اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لسد الاحتياجات من 

 الكوادر البشرية الالزمة للجامعة وتكوين لجنة ثالثية من كال من السادة :

 "ا.د/ منص
ً
 و حسن احمد حسن              رئيس جامعة بني سويف " مقررا

 ا.د/ عادل السيد صادق مبارك            رئيس جامعة املنوفية

 ا.د/ عثمان السيد شعالن                  رئيس جامعة الزقازيق

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/6 

 بجلسته رقم )  مجلس الجامعةبخصوص احاطة امين عام الجامعة الخطاب الوارد من السيد الاستاذ/  بشأن
ً
( املنعقدة بتاريخ  1علما

م الستعدادات الجامعات للعام الدراس ي الجديد  19/9/2020م بشأن احاطه املجلس ألاعلي للجامعات بجلسته بتاريخ  23/9/2020

إعالن خطتها لتطبيق نمط التعليم أن ضرورة قيام كل جامعة بوعرض السيد ا.د/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بش 2020/2021

 بما في ذلك الجداول الدراسية للقطاعات املختلفة . الهجين

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/7 

 بجلسته رقم )  مجلس الجامعةبخصوص احاطة امين عام الجامعة الخطاب الوارد من السيد الاستاذ/  بشأن
ً
( املنعقدة بتاريخ  1علما

بشأن موضوع  3/9/2020املتضمن مناقشة املجلس بجلستة بتاريخ  امين المجلس االعلي لجامعاتم بكتاب السيد /  23/9/2020

بالتصور  م ، وقرر املجلس التأكيد لدي السادة رؤساء الجامعات بموافاة املجلس 2020/2021املصروفات الدراسية للعام الجامعي 

 م . 2020/2021للعام الجامعي القادم  المقترح للمصروفات الدراسية

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/8 
 بجلسته رقم )  مجلس الجامعةبخصوص احاطة امين عام الجامعة الخطاب الوارد من السيد الاستاذ/  بشأن

ً
( املنعقدة بتاريخ  1علما

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث املتضمن طلب املوافقة علي انضمام جامعة مدينة م  بكتاب السيد ة ا.د/  23/9/2020

 السادات الي الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية مصر وذلك بأكاديمية البحث العلمي .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 
الخطاب الوارد من الادارة العامة للموارد البشرية بالجامعة " ادارة شئون العاملين " كادر خاص "" بخصوص قرار السيد ا.د/  بشأن

للكلية خالل الفترة من  الخطة الخمسية لتكليف المعيدينبشأن اعتماد  م 10/10/2020( بتاريخ  616رئيس الجامعة رقم ) 

 م   2023/2024حتي  2019/2020

 . قرار:ال
ً
 أحيط املجلس علما

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر : ثالثا

 لالئحة املركز بالجامعة . 2020اعداد استمارات صرف مكافآت وبدل حضور جلسات شهر نوفمبر  بشأن 3/1
ً
 طبقا

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/2 
املقترح املقدم من وحدة ضمان الجودة بخصوص اعداد وتجهيز زيارة محاكاه افتراضية خالل الاسبوع ألاول من شهر  بشأن

 م .2020ديسمبر 

 القرار : املوافقة .

3/3 
خاصة للتعريف بضمان حقوق امللكية الفكرية وتعليمات الاطالع  تحديث كتيب امليثاق ألاخالقي وطباعة بنرات بشأن

 والاستعارة من املكتبة ، واعالنهم علي موقع الكلية ومواقع التواصل الاجتماعي .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما
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3/4 
تسليم البيان الاحصائي والتقرير الخاص باستيفاء ألاقسام العلمية من قبل منسقي الجودة باألقسام العلمية لتوصيف  بشأن

 مقررات القسم لكل من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 اعتماد آلية تقييم القيادات ألاكاديمية . بشأن 3/5

 املوافقة . القرار :

 اعتماد آلية التعامل مع العجز والفائض في اعضاء هيئة التدريس . بشأن 3/6

 القرار : املوافقة .

3/7 
نتائج " الي شئون التعليم والطالب ، وحدة تكنولوجيا املعلومات ،  –تسليم نسخ من نتائج الامتحانات " كنترول شيت  بشأن

 وحدة ضمان الجودة، وحدة القياس والتقويم (

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/8 
التقرير الخاص باالنتهاء من اعداد دليل استرشادي للتعلم الهجين ) للطالب واعضاء هيئة التدريس ( علي ان يتم اعالنه  بشأن

 وتداوله بين مجتمع الكلية .

 القرار : املوافقة .

 التحسين ( مقترحات –نتائج التقييم  –تقرير عن ورشة العمل الخاصة بالتعلم الهجين ) كشف توقيع  بشأن 3/9

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/10 
  –الهيئة املعاونة  –اعضاء هيئة التدريس  –اعتماد الخطة التدريبية الخاصة بالكلية ) القيادات  بشأن

ً
الجهاز الاداري ( وفقا

 لدراسة وتحليل الاحتياجات التدريبية لهم .

 القرار : املوافقة .

 لنتائج تقرير زيارة الجامعة للكلية من قبل مركز ضمان الجودة اكتوبر  بشأن 3/11
ً
 م . 2020اعتماد خطة التحسين الخاصة وفقا

 القرار : املوافقة .

 عرض تقرير زيارة الايزو للكلية من قبل مركز ضمان الجودة والتي تم تحديدها خالل شهر اكتوبر املاض ي . بشأن 3/12

 .أحيط املجلس  القرار:
ً
 علما

 بشأن املقترح املقدم إلعداد آلية للمراجعة الداخلية إلدارات الكلية . 3/13

 القرار : املوافقة .

" حيث تمت املوافقة علي اقامة دورة تدريبية  ISO 9001 :2015" بشأن مخاطبة مركز ضمان الجودة بعقد ورشة تدريب عن  3/14

 م . 9/11/2020باملركز وذلك يوم الاثنين املوافق 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

% علي موقع التميز الحكومة من قبل منسق 100بشأن الانتهاء من رفع الوثائق وامللفات الخاصة بالجائزة واستكمال نسبة  3/15

 ملف التميز الحكومي بالكلية بالتعاون مع وحدة التطوير الاداري وامليكنة بالجامعة .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

بشأن اعداد آلية املراجعة الداخلية لألقسام " ممارسة جيدة للوحدة " عبارة عن مراجعة داخلية دورية ربع سنوية لألقسام  3/16

 العلمية لضمان تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية .

 القرار : املوافقة .

 رابعًا : موضوعات عامة 

 م . 2020/2021بنات ( للعام الجامعي  –لطالب الفرق املختلفة ) بنين الزي الرياضي  تحديدبشأن  4/1

 يتم تحديد اللون لطالب الفرق الدراسية كالتالي :القرار : 
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 اللون ألاصفر                         طالب الفرقة ألاولي -

 اللون ألاخضر                        طالب الفرقة الثانية -

 ألاحمر                          طالب الفرقة الثالثةاللون  -

 اللون ألازرق                            طالب الفرقة الرابعة -

ويتم التوزيعع بمنفعذ التوزيعع بالكليعة ملحتويعات الحقيبعة علعي ان يعتم توزيعع الحقيبعة كاملعة لطعالب الفرقعة ألاولعي وطعالب الفرقعة 

 الحتياجات الطالب .الثانية والثالثة والرابعة طب
ً
 قا

4/2 
م والذي تنظمة الجامعة مع اتحاد  10/12/2020وحتي  28/11في الفترة من  المعرض الجامعي الثالث للكتاباقامة  بشأن

 جامعة مدينة السادات . –الناشرين العرب بكلية التربية الرياضية 

 القرار : املوافقة .

4/3 

مدينة الرياض ( ، حيث انها شركة  –ومقرها الرئيس ي ) السعودية  المنظومة لتقنية المعلوماتشركة دار الطلب املقدم من  بشأن

قامت ببناء قواعد معلومات عربية جامعة لكافة مقاالت الدوريات واملجالت  –متخصصة في مجال املعلومات وتقنياتها 

الشركة يتلخص في السماح بتحويل كل أعداد مجلة العلمية واعمال املؤتمرات والندوات بنصوصها الكاملة ، وعليه فان طلب 

ج (  لكل عدد قبل  1500الكلية الي شكل الكتروني واتاحتها في قواعد املعلومات التي تملكها الشركة وذلك نظير دفع مبلغ ) 

د احتواء العدد ج ( لكل عدد مع مراعاة دفع نفس املبلغ عن 2000م يتم املحاسبة بمبلغ )  2020م وابتداء من عام  2020عام 

 علي أكثر من جزء .

 .القرار : املوافقة علي ان تكون دار املنظومة الراعي الرسمي ملؤتمر الكلية كل عامين 

4/4 

الي بنك  تقديم عرض لتحويل مرتبات العاملين بالكلية" فرع مدينة السادات " بخصوص  بنك القاهره الخطاب الوارد من بشأن

القاهرة فرع السادات والتأكيد علي بعض الخدمات التي سوف يقدمها البنك مع استعداد البنك لعقد اجتماع بمقر الكلية 

 لشرح الخدمات املوجودة في العرض والبحث في اي طلبات أو افكار اخري بخصوصه .

 خدمات التالية : القرار : املوافقة علي ان يقدم البنك اضافة الي الخدمات املعروضة ال

امتحان تأهيلي الدكتوراه  –عيد الخريجين  -ان يكون البنك راعيا للفاعليات وألاحداث داخل الكلية ) املؤتمر السنوي  -

 ..,فاعليات اخري (

 مالبس رياضية ( –كتب دراسية  –مشاركة البنك في منظومة التكافل الاجتماعي للطالب ) رسوم دراسية  -

 العامة بالكلية . الخدمةسوار الداخلية للكلية في الدعاية والاعالن واضافة العائد ملركز املشاركة في توظيف ألا  -

4/5 

أحمد محمد محموت /علي انتداب السيد  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

أخصائي رياض ي ثالث باإلدارة العامة لرعاية الطالب بجامعة مدينة السادات ، للمعاونة في تدريس مادة الجمباز  للفرقة ألاولي   شحاته

 بدون أجر .)بنين(

 بدون أجر .املوافقة القرار : 

4/6 

أحمد محمد مصطفي السيد/ علي انتداب نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

فى التمرينات والعروض الرياضية ، حاصل علي دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية أخصائي رياض ي بجامعة املنصورة  و    السيد

 بدون أجر .للمعاونة في تدريس مادة التمرينات والعروض الرياضية للفرقة الثانية )بنين(

 بدون أجر .القرار: املوافقة 

4/7 

عبد العزيز طارق عبد علي انتداب السيد /  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

مرحلة املاجستير بالكلية ،  للمعاونة في تدريس مادة التمرينات  مدرب عروض رياضية والجمباز للجميع  ، وباحث فى  العزيز جلهوم

 بدون أجر .والعروض الرياضية للفرقة الثانية )بنين(

 بدون أجر .القرار: املوافقة 
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4/8 

محمود فاطمة إبراهيم علي انتداب ألاستاذة/   نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

،حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية قسم موسيقية وخبيرة بوزارة التربية والتعليم ،لتدريس مادة إلايقاع الحركى )الفرقة الثانية  خليل

 بدون أجر. بنات(

 بدون أجر .القرار: املوافقة 

 

إبراهيم محمد  /السيد املدرس املساعدعلي انتداب نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية موافقة مجلس قسم بشأن 

لتدريس  املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالباحث بقسم نظريات وتطبيقات  إبراهيم صالح

ول والثاني للعام مقرر اختياري أول وثاني كمال الاجسام الفرقة الثالثة والرابعة )بنين( بواقع يومان اسبوعيا للفصل الدراس ي ألا 

 م بدون اجر.2021م / 2020الجامعي 

 بدون أجر .القرار: املوافقة 

 

محمد عبد الموجود املدرس املساعد/  علي انتداب السيدنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية موافقة مجلس قسم بشأن 

والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  الباحث بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت عبد الحميد الدباوي

لتدريس مقرر اختياري أول وثاني كونغ فو الفرقة الثالثة والرابعة )بنين ع بنات( بواقع يومان اسبوعيا للفصل الدراس ي ألاول والثاني 

 م بدون اجر.2021م / 2020للعام الجامعي 

 بدون أجر .القرار: املوافقة 
   شئون أعضاء هيئة التدريس: خامساً 

5/1 
أحمد طلحة حسام  /السيد ا.م.د   انتدابعلي  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

 للتدريس بكلية التربية للطفولة املبكرة جامعه مدينه السادات. الدين

 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . القرار:

5/2 
مجدي محمود ألاستاذ الدكتور/   انتدابعلي  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

بكلية التربية الرياضية جامعه الزقازيق طبقا  . الدكتوراه()الدبلوم. املاجستيرالعليا بمراحل  للتدريس بالدراسات فهيم

 للخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعه الزقازيق.

 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . القرار:

الي كلية التربية الرياضية جامعة  وائل السيد قنديلالسيد ا.د/  نقلعلي  أصول التربية الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن  5/3

 السويس .

 القرار : املوافقة مع توفير الدرجة املالية من جامعة السويس .

املدرس املساعد بالقسم  هالة عبدالسالم حمزة هيكلالسيدة م.م/ تعيين  علي علوم الصحة الرياضيةموافقة مجلس قسم  بشأن 5/4

 م7/11/2020م والوارد بتاريخ 2/11/2020بتاريخ  707، بناء علي صدور قرار رئيس الجامعة رقم    مدرسبوظيفة 

 املوافقة . القرار:

5/5 
 رحيمهبة الطلب املقدم من م.د/ علي  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةموافقة مجلس قسم بشأن 

 الاطالعبشأن تعيين سيادتها بوظيفة استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد  بالقسم املدرس  سليمعبدالباقى 

 . على التقرير النهائى الجماعى املقدم من اللجنة العلمية الدائمة للتربية الرياضية لترقية ألاساتذة وألاساتذة املساعدين

 املوافقة . القرار:

محمود السيد الاستاذ الدكتور/  اانتدابعلي  الرياضات الجماعية ورياضات المضربقسم نظريات وتطبيقات موافقة مجلس  بشأن 5/6

 . –للتدريس بكلية التربية الرياضية  الحوفي
ً
 جامعة املنوفية بواقع يومين اسبوعيا

  جدول سيادته الدراس ي .ته وبما ال يتعارض مع املوافقة علي الانتداب يوم واحد اسبوعيا بناءا علي رغب القرار:

عبد الحليم محمد عبد الاستاذ الدكتور/ انتدابعلي  وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم نظريات  بشأن 5/7

استاذ تدريب الجودو بالقسم لتدريس تخصص الجودو ملرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة )ماجستير  الحليم معاذ
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م بكلية التربية الرياضية 2021م / 2020( ساعات )يوم واحد( اسبوعيا لفصل الخريف للعام الجامعي 9ع دكتوراه( بواقع )

ب املوافقة علي الانتداب من الاستاذ الدكتور/ مها محمد أحمد أمين للبنات )فلمنج( جامعة الاسكندرية, ومرفق طية خطا

 عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الاسكندرية.

 بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . املوافقة القرار:

5/8 
 عمرو محمد سعد جعفرالسيد ا.م.د/ انتدابعلي  وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم نظريات  بشأن

( ساعة واحدة يوم الثالثاء من كل اسبوع 1( بواقع )Playground Gamesالاستاذ املساعد بالقسم بخصوص لتدريس مقرر )

 م بكلية التربية للطفولة املبكرة قسم اللغة إلانجليزية جامعة مدينة السادات.2021م / 2020للعام الجامعي 
 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . القرار:

5/9 

 أحمد كمال عبد الفتاح عيد /السيد ا.م.د انتدابعلي  وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم نظريات  بشأن

ألاستاذ املساعد بالقسم لتدريس مقرر مالكمة )بنين ع بنات( بواقع يومان اسبوعيا للفصل الدراس ي ألاول والثاني للعام 

م بكلية التربية الرياضية جامعة املنوفية, ومرفق طية نسخة من موافقة ألاستاذ الدكتور/ نعيم 2021م / 2020الجامعي 

 .محمد فوزي عميد الكلية علي الانتداب
 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . القرار:

 للتدريس بكلية التربية للطفولة املبكرة جامعه مدينه السادات. محمود فتحي الهواري  /السيد م.د   بشأن انتداب 5/10

 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . القرار:

 والطالبشئون التعليم  ةسادسًا: لجن

6/1 
 2020/2021بخصوص قبول ايقاف قيده عن العام الجامعى  احمد مجدى محمد عبد هللاالطلب املقدم من الطالب /  بشأن

 املقيد بالفرقة الثالثة  و ذلك بسبب ظروف اجتماعيه تحول دون حضورة  .

 القرار : املوافقة .

6/2 
 2020/2021بخصوص قبول ايقاف قيده عن العام الجامعى  الوفا على سعيدوليد محمد ابو الطلب املقدم من الطالب /  بشأن

 . الرابعة باقى لالعاده  و ذلك بسبب ظروف اجتماعيه تحول دون حضورة
 القرار : املوافقة .

6/3 
بخصوص قبول ايقاف قيده) للمرة الثالثة ( عن العام الجامعي  عمرو محمد سعيد السيدالطلب املقدم من الطالب /  بشأن

 الثالثة  و ذلك بسبب وفاة والده وهو العائل الوحيد لألسرة . 2020/2021
 القرار : املوافقة .

6/4 
الخطاب الوارد من الادارة العامة لشئون التعليم و الطالب بالجامعة بخصوص الافادة بإحاطة املجلس الاعلى  بشأن

 الوارد بالالئحة الداخلية للكلية .  (20( لنص المادة رقم )10، 9اضافة مادتين جديدتين تحت ارقام )للجامعات بخصوص 

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

6/5 
املقترح املقدم من لجنة شئون التعليم و الطالب بخصوص استكمال الاختبارات العملية و الشفوية للفصل الدراس ى  بشأن

 .2019/2020الثانى للعام الجامعى 
 القرار : املوافقة .

6/6 
بالفرقة الاولى باقيه لإلعادة بخصوص اعاده رصد درجاتها فى مادة  رانيا محمد سعيدالطلب املقدم من الطالبه /  بشأن

 . 2019/2020السباحة للعام الجامعي 

 طبقا لقرار السيد أ.د / رئيس الجامعه ةاملوافقه مع  عرض الامر للجنة التظلمات املشكلالقرار : 

بالفرقة الثانية حيث ان الطالبة  شيماء محمد محمود ابراهيمالتقرير الطبى الوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالبة /  بشأن 6/7
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تعانى من تليفات بمفصل الكاحل الايسر  وتم عمل منظار جراحى و تصليح القرحة ويوص ى بالراحه ملده شهر من  

14/10/2020. 

 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/8 
بالفرقة الثانية حيث ان الطالب يعانى   احمد سعيد عبد الفتاحالوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالب /  التقرير الطبى بشأن

 م . 15/10/2020من قطع بالرباط الصليبى وتم اجاراء جراحه  ويوص ى بأجازه ملده شهر من  

 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/9 
بالفرقة الثانية حيث تم اجراء  انس عبد االعلى محمد مقلدالتقرير الطبي الوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالب /  بشأن

 م19/10/2020عملية تثبيت كسر بعظمة الفخد بواسطة مسمار تشابكى ويوص ى بالراحة ملده شهر ونصف من 

 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/10 
بالفرقة الاولى حيث تم اجراء جراحه  ندا عصام توفيقالتقرير الطبي الوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالبة /  بشأن

 م.19/10/2020الستئصال الجزء الغائر بظافر القدم  و يوص ى بالراحه من التدريبات  ملده شهر من 

 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/11 
بالفرقة الثانية حيث تم تشخيص  خلود احمد السيد يونسالتقرير الطبي الوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالبة /  بشأن

 م. 21/10/2020الحالة باشتباه كورونا حيث يوص ى بالعزل و الراحة ملده اسبوعين من 
 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/12 
بالفرقة الثانيه حيث ان الطالب يعانى  محمد احمد اسماعيلالتقرير الطبي الوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالب /  بشأن

 . 25/10/2020حتى  22/10/2020من نزلة معوية حاده وتم حجزه باملستشفى ملدة اربعه ايام من 

 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/13 
بالفرقة الثانيه حيث تم اجراء  محمود سامى عبد المجيدالتقرير الطبي الوارد من إلادارة الطبية بخصوص الطالب /  بشأن

 م .25/10/2020بالحاجز ألانفي و تضخم بغضاريف الانف و يوص ى بالراحة ملده اسبوعين من   عملية تصحيح اعوجاج

 القرار : املوافقة مع مراعاة حالة الطالبة

6/14 

الخطاب الوارد من الادارة العامة لشئون التعليم و الطالب بالجامعة بخصوص موافاتهم باحتياجات الكلية من كراسات 

و مواصفاتها الفنية ، حيث تم الرجوع الى قسم املخازن بالكلية ملعرفه الرصيد املوجوده  2020/2021إلاجابة للعام الجامعي 

 لكرسات .بها و تبين عدم احتياجاتنا ملزيد من ا

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

6/15 

 2020/2021املقترح املقدم من لجنة شئون التعليم و الطالب بخصوص ضوابط اعداد الخطط الدراسية للعام الجامعى 

العلمية على ان يتم مخاطبة الاقسام العلمية بمراعاة النقاط التالية عند وضع الخطة الدراسية للعام الجديد على  لالقسام

 النحو التالى :

   ان يحدد لكل مقرر دراس ى استاذ املقرر الدراس ى و يدرج معه اسماء السادة القائمين بالتدريس على ان تكون

وضع التوصيف للمقرر الدراس ى و توزيعه -1قائمين بالتدريس.                     مسئولية استاذ املقرر باملشاركة مع ال

 اسبوع 15على 

 . وضع موضوعات الامتحانات الشفوية و النظرية-2

 حيث جاء قرار اللجنة :

النهائية و البكالوريوس  ( و التى تنص على ) فيما عداالفرق 71يتم الالتزام بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ماد ) 

يعين مجلس الكلية بعد اخذ رأى مجلس القسم املختص احد اساتذة املاده ليتولى وضع الامتحانات التحريريه باالشتراك مع 

 القائم بتدريسها ويجوز عند الاقتداء ان يشترك فى وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض
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 مع ارسال نسخة من تلك الضوابط لألقسام العلمية بالكلية . القرار : املوافقة 

 سابعًا : لجنة العالقات الثقافية

7/1 

ادارة الاتفاقات واملؤتمرات ادارة املنظمات الدولية واملؤتمرات بشأن الرد  كتاب الادارة العامة للعالقات الثقافية لجنة بشأن

الخطاب الصادر من قبل لجنة العالقات الثقافية بالكلية بخصوص عمل توصيف وحصر باملجاالت التي عمل اتفاقيات على 

معها وسبل التعامل في املجال التعليمي فادونا باآلتي يتم عمل تعميمات فيما يخص أوجة التعاون العلمي والاتفاقيات 

معها في مجال  بوذلك لجميع كليات الجامعة وكل كلية تختار ما يتناس والبرامج مع الجهات والجامعات الخارجية والداخلية

 . التخصص الذي يتناسب وحسب رؤى املتخصصين في  كل مجال بالكلية
. 

ً
 القرار : أحيط املجلس علما

7/2 

ادارة الاتفاقات واملؤتمرات ادارة املنح والبعثات بشان الخطاب الوارد لالدارة بتاريخ  كتاب الادارة العامة للعالقات الثقافية لجنة بشأن

وكيل أول وزارة رئيس قطاع مكتب الوزير مايفيد تلقيهم كتاب السيد املستشار الثقافي بسفارة  –كتاب وزارة التعليم العالي 4/11/2020

امللك حمد بن عيس ى آل خليفة الستخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصال في  –مملكة البحرين بشان بداء التقديم لجائزة اليونسكو 

 0وسيكون مجال البحث لهذا العام هو استخدام الزكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعليم وجودته  – 2020مجال التعليم لعام 

: وملزيد من  www.unesco.org/ict-prize/regsterة اليونسكو هذا ويتم التقديم الكترونيا باللغة الانجليزية من خالل املوقع الرسمي ملنظم

  ictprize@unesco.orgالاستفسارات يرجى التواصل مباشر مع اليونسكو على البريد الالكتروني 

 2020ديسمبر  /1موعد لتقديم ملفات الترشح لنيل الجائزة هو علما بأن آخر  -

 باالتفاقيات املوقعة من هذه الجامعات ) ان وجدت ( أو دراسة سبل التعاون بين ) كلية    -

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 ثامنًا  : لجنة الدراسات العليا

8/1 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيل
ُ
املقيده بدورة  أماني مختار ذكي حسام الدينة /  لجنة امل

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية جامعة مدينة السادات. ة بقسم واملسجلم   2016دور أكتوبر 

 " األلعاب التمهيدية على أداء بعض المهارات الحركية لذوي االحتياجات الخاصة ذهنيا القابلين للتعلمتأثير استخدام بعنوان " 

  

 
ً
 طرق التدريس املتفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةأستاذ  ُمناقشا

 سابقا جامعة مدينة الساداتوالقائم بعمل رئيس 

.د/ عصام الدين متولي أ

 يعل

 
ً
 جامعة –بكلية التربية الرياضية أستاذ ورئيس قسم املناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  ُمناقشا

 املنوفية

أ.د/ رحاب محمد محمود 

 سالمه

 
ً
بكلية التربية  مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةأستاذ  مشرفا

 جامعة مدينة السادات -الرياضية 

طلحة حسام  أحمدأ.م.د/ 

 الدين

 
ً
 مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية الرياضيةأستاذ  مشرفا

 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية 

 أ.م.د/ ندا محفوظ كابوة

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/2 
املناهج وطرق   2018بدور الخريف  راحمد محمد ممدوح جب /دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية للباحث موضوع تسجيل   

والتفكير األداء المهاري تأثير إستخدام التعلم الهجين على مستوى  التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان"

 تحت اشراف : "اإلعداديةلطلبة المرحلة  االبتكاري

http://www.unesco.org/ict-prize/regster
http://www.unesco.org/ict-prize/regster
mailto:ictprize@unesco.org
mailto:ictprize@unesco.org
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 مشرف
ً
طرق التدريس املتفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ  ا

 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية  الرياضية

 أ.د/ عصام الدين متولي علي

 
ً
طرق التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ  مشرفا

 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية  الرياضية

 أ.د/ عبد هللا عبد الحليم

 
ً
بكلية التربية  مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مشرفا

 جامعة مدينة السادات -الرياضية 

 أمين متولي أحمدد/ 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/3 

م 2018املقيد بدور خريف    شيماء علي محمد صالحموضوع رسالة  دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية للباحثة/  تسجيل

واقع اإلدارة بالتميز في جامعة مدينة السادات وسبل تطويرها في ضوء بقسم أصول التربية الرياضية  فى بحث بعنوان " 

  "بعد الانتهاء من السيمنار العام واجراء التعديالت املطلوبة تحت إشراف :  EFQM النموذج األوروبي للتميز 
 
ً
جامعة  –كلية التربية الرياضية  –استاذ إلادارة الرياضية  ورئيس قسم أصول التربية الرياضية   مشرفا

 مدينة السادات
 أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  

 
ً
جامعة مدينة  –كلية التربية الرياضية  –قسم أصول التربية الرياضية  قسم استاذ مساعد ب مشرفا

 السادات

      أ.م.د/ فتحي توفيق حفينه 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/4 

م بقسم 2018املقيد بدور خريف  عمرو عاطف حلمي اللين /موضوع رسالة ماجستير  فى التربية الرياضية الباحثتسجيل 

تأثير استخدام األحبال المطاطة علي تنمية بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوي أصول التربية الرياضية  فى بحث بعنوان " 

 "تحت اشراف :األداء الهجومي للمالكمين الشباب 

  
 
ً
اضات أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والري مشرفا

 املائية، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات

 ا.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 
ً
أستاذ تدريب املالكمة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية،  مشرفا

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.

ا.د/ ياسر محمد عبد الجواد 

 الوراقى

 
ً
املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية التربية  مشرفا

 .الرياضية جامعة مدينة السادات
 د/ السيد كمال عبد الفتاح عيد

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

 العليا ) للماجستير والدكتوراه  ( للمعتذرين بسبب جائحة كرونا . تاعتماد نتيجة الدارسا بشأن 8/5

 . القرار:  املوافقة

مناقشة موضوع تقديم التقارير الخاصة باألشراف  من السادة املشرفين علي الباحثين املتعثرين  وتم اخطار السادة املشرفين  بشأن 8/6

 بضرورة وعمل التقارير الالزمة   وتسليم 

  .القرار:  
ً
 أحيط املجلس علما

8/7 

إلغاء قيد الباحثين آلاتى أسمائهم بعد : وذلك النقطاعهما عن تسجيل ساعات الرسالة ملدة فصلين دراسين بدون عذر بشأن 

 ملا تنص علية املادة )
ً
 ( فقرة )و( من الالئحة الداخلية للكلية وهم :6مقبول وذلك طبقا

عبد اللطيف    ثانية  أحمد رضا

 ماجستير

ثانية   محمد جمال السيد جبر  ثانية ماجستير   حسام عالء شبل

 ماجستير

 

سامح محمد محمود الرفاعي  ثانية 

 ماجستير

أحمد فهمي أبو الفضل أولى 

 ماجستير

 

أولى   محمود عبد العظيم مختار  

 ماجستير

 

 محمد صالح محمد محمد

 

 فادي محمد السيد علي سليم
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صالح عبد العاطي محمد يوسف       محمد صالح رافع محمد بدر عمرو سيد رمضان عبد العال

 دبلوم
 

أنس محمد إبراهيم التركي             

 دبلوم

طه نبيل عبدالفتاح جابر.     ثانية 

 ماجستير
 

محمد عادل السيد محمدي  الثانية 

 ماجستير
 

محمود حسين خطاب   الثانية 

 ماجستير
 حسين راشد حسين أحمد حنان

 ) تم انذار الباحثة عدة مرات  (

أحمد عامر النجدي       ثانية 

 ماجستير.

 

حسن محمد رضا أبو غابة    ثانية 

 ماجستير

أحمد عادل علواني        أولي 

 ماجستير.

 

 عبد هللا محمد المالح     أولي ماجستير.

 

محمد محمود أبو النور     أولي 

 ماجستير.
 

 سعيد أبوالفتوح .يارا 
 

 محمد السيد عبدالعزيز إسماعيل
 

 ريهام محمد فتح هللا إبراهيم
 

 محمد نجاح محمد ابو رايبه
 

أحمد  محمد عبد الرسول مصطفي 

 الهواري
 

 محمود سليمان حامد عبد القادر محمد محمد السيد الشال

 اسالم محمد احمد خالد 1 محمد صالح عبد المنصف خليل
 

عبد الفتاح محمد مصطفي عيس 

 النجار

 محمد وحيد عبد الحميد سالم

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/8 
املنععازالت نظريععات وتطبيقععات سععم الباحععث بق مصأأطفي حسأأن مصأأطفي المصأألحياعتمععاد التقععارير السععنوية للباحععث /  بشأأأن

 . والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/9 
 وفاء محمد عبد العزيز أحمدالطلب املقدم  لوكيل الكلية  للدراسات العليا والبحوث  بخصوص نقل   للباحثة / بشأن 

الفلسفة في التربية الرياضية ) ثانية  دكتوراه ( بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  بمرحلة دكتوراة

 الرياضية بالكلية  الي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعه حلوان.

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/10 

(طالب  وطالبة لدرجة دبلوم املهنية    44( طالب وطالبة لدرجة املاجستير فى التربية الرياضية وعدد ) 163قيد عدد )   بشأن

( طالب وطالبة لدرجة دبلوم املهنية التخصصية لغير خريج التربية الرياضية    3التخصصية لخريج التربية الرياضية  وعدد )  

للعام الجامعي  2020بدور الخريف  -لفلسفة فى التربية الرياضية   ( طالب وطالبة لدرجة دكتوراه ا     34وعدد)    

2020/2021 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/11 
خريج  دبلوم لغير  لغير  –الئحة جديدة  ) دبلوم لخريج التربية الرياضية  الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليااعتماد  بشأن

 15وملدة  11/2020/    1إعتبارا من   2020/2021للعام الجامعى 2020دكتوراه ( دور الخريف  –ماجستير  –التربية الرياضية 

 أسبوع

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

  2020/2021للعام الجامعى  2020التربية الرياضية دور الخريف  اعتماد نتيجة تأهيلى دكتوراه الفلسفة فى بشأن 8/12

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/13 

 :وعنوانه  محمود محمد رفعت محمود تركى /تسجيل بحث انتاج علمي الخاص بالسيد م.دبشأن 

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

تأثير استخدام تدريبات ثبات الجذع على االتزان 

 الحركي وبعض األداءات المهارية لناشئي كرة القدم
. 

 فردي

 

المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة كلية 

جامعة حلوان  -التربية الرياضية للبنين بالهرم 
2020  

 .القرار:  املوافقة

  بعنوان : لتسجيل بحث للترقى   نادية صالح علي السيد إسماعيلم.د/ السيدة   الطلب املقدم من بشأن 8/14
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 م اسم البحث نوعه تاريخ قبول النشر مكان النشر

New-york science 

journal. 

 يوليو

 فردي 2019

Effectiveness of integrated functional exerciscs program on 

some specific physical variables and the performance level 

of some moveements in modern dance. 

1 

 . املوافقةالقرار : 

8/15 

 بحث للترقي بعنوان : لتسجيل   رشا يحيي السيد الحريريم.د/ السيدة  الطلب املقدم من بشأن
 

 مكان النشر
تاريخ قبول 

 النشر
 م اسم البحث نوعه

المجلة العلمية للتربية البدنية 

 وعلوم الرياضة جامعة حلوان.
 زوجى  2020أغسطس 

منصات التعلم اإللكتروني التفاعلي "زووم ، كالس رووم" 

 وتأثيرها علي التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث
1 

 . املوافقةالقرار : 

8/16 

  بعنوان : للترقى بحث لتسجيل   ماجدة محمد السعيدم.د/ السيدة  أ. الطلب املقدم من بشأن

 مكان النشر
تاريخ قبول 

 النشر
نوع

 ه
 م اسم البحث

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة
 فردى  2019يناير 

فاعلية تدريبات الساكيو على مستوى بعض القدرات البدنية 

 واألداء المهارى لناشئات جمباز اإليروبيك .
1 

 . املوافقةالقرار : 

8/17 

 وعنوانه :  حسام حامد عبد المجيد عبد الخالقتسجيل بحث انتاج علمي الخاص بالسيد م.د /  بشأن

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث م

 النشر

 مكان النشر

أثر استخدام التدريب المتقاطع على بعض المتغيرات البدنية وا  1
 لالعبي تنس الطاولة لفسيولوجية والمهارية

 فردي 
 

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 
  الرياضية

 . املوافقةالقرار : 

8/18 

 املدرس    بقسم أصول التربية الرياضية  بعنوان :    احمد ربيع السيدبشأن تسجيل بحث انتاج علمي الخاص بالسيد م.د/ 

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

Analyical study of wushu kung fu 

matches in world championships in 

china 2019  

 فردي 

 2019ديسمبر 

Theinternational scientific journal of 

physical education and sport 

sciences 
 

 . املوافقةالقرار : 

8/19 

ألاستاذ املساعد بقسم نظريات  إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىتسجيل بحث انتاج علمي الخاص بالسيد ا.م.د/  بشأن

 وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بعنوان:

 النوع عنوان البحث
تاريخ 

 النشر
 المجلة

تطوير بعض االساليب المهارية وتأثيره علي مستوي أداء الجملة 

 .( في رياضة الكاراتيه Kanku shoالحركية )كانكو شو كاتا ـ 
 فردي

 مايو 21

2020 

المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية 
 الرياضية

كلية التربية الرياضية )بنين ـ بنات( جامعة 

  بورسعيد
 . املوافقةالقرار : 

 بعنوان : أيمن مرضي سعيد عبد الباريأ.م.د/ تسجيل بحث انتاج علمي الخاص بالسيد   بشأن  8/20

 مكان النشرقبول  تاريخ نوعه عنوان البحث
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 النشر

تأثير برنامج تعليمي باستخدام المنصة التعليمية علي 

نواتج التعلم المهارية في الكرة الطائرة لطالبات كلية 
 . التربية الرياضية

  فردي
علوم وفنون الرياضة كلية التربية الرياضية للبنات 

 جامعة حلوان
 

 . املوافقةالقرار : 

8/21 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية  ربيع السيد السيد سراجالطلب املقدم من الدكتور/  بشأن

التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل ابحاث إلانتاج العلمي الخاصة بسيادته تمهيد للتقدم للجنة الترقي 

 وبيانتهم كالتالي:

 عنوان البحث م
النو

 ع

تاريخ 

 النشر
 المجلة

 ـ1
التفكير اإليجابي وعالقته بالثقة بالنفس لدي العبي المصارعة ذو 

 المستويات العالية ببعض محافظات مصر

فرد

 ي

 يونيو 25

2016 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

 والرياضة
 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ـ2
التوافق النفسي واالستثارة االنفعالية عند أداء االمتحانات العالقة بين 

العلمية لبعض األلعاب الجماعية والفردية لطالب كلية التربية 

 الرياضية جامعة مدينة السادات

فرد

 ي

 ديسمبر 27

2016 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 
 والرياضة

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ـ3
تأثير األلعاب الشعبية باستخدام المثيرات السمعية والبصرية علي 

بعض المتغيرات البدنية واالستجابة الحركية وخفض السلوك 

 االنسحابي لتالميذ متالزمة داون القابلين للتعلم

فرد

 ي

 يوليو 12

2017 

 المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة

 التربية الرياضية جامعة حلوان كلية

 ـ4
بناء مقياس تقدير الذات الدافعية وعالقتها بالكفاءة األدائية لمعلمي 

 التربية الرياضية 

فرد

 ي

 ديسمبر 27

2017 

 المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة

 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان

 ـ5
تأثير برنامج ارشادي علي بعض المتغيرات البدنية والمهارية في 

الكرة الطائرة وخفض حدة السلوك العدواني لدي االطفال المعاقين 
 ذهنيا القابلين للتعلم

فرد

 ي

 يونيو 11

2018 

 مجلة بحوث التربية الشاملة

 كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق

 ـ6
جية العقلية علي توجيه التوتير العضلي فعالية استخدام االستراتي

 لتحسين مستوي األداء المهاري لدي المبتدئين في رياضة المصارعة

فرد

 ي

 يناير 9

2019 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

 والرياضة

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ـ7
ية لدي العبي االنشطة اللياقة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات العقل

 الجماعية والفردية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 
فرد
 ي

 ديسمبر 21

2019 

 المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة
  كلية التربية الرياضية جامعة حلوان

 . املوافقةالقرار : 

8/22 

 بقسم اصول التربية الرياضية املساعد ألاستاذ    فتحي توفيق حفينه.د/ أ.متسجيل ابحاث الترقي الخاصة بالسيد  بشأن

 وعنوانها:

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

 مجلة علوم الرياضة املنيا  2018سبتمبر  فردى تقويم أدارة العالقات العامة لألندية الرياضية 
 

 . القرار:  املوافقة

8/23 

 بعنوان : غادة يوسف عبد الرحمنأ.م.د / تسجيل بحث ترقي  الخاص بالسيدة  بشأن

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

فعالية تدريبات ريكاكا علي بعض املتغيرات 

 الفسيولوجية لالعبات العاب القوي 
 م2018-2-11 فردي

مجلة سيناء لعلوم الرياضة وتصدرها 

 الرياضية جامعة العريشكلية التربية 
  

 . القرار:  املوافقة

 تاسعًا : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة

الخطاب الوارد من قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة ) إلادارة العامة للمشروعات البيئية ( بخصوص زيارة صندوق  بشأن 9/1

التابع ملجلس الوزراء بشأن تنظيم مبادرة توعية للطالب والعاملين بكليات الجامعة وتم  مكافحة وعالج الادمان والتعاطى
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 م 2020/  11/  16تحديد ميعاد الزيارة يوم الاثنين املوافق 

 احيط املجلس علما .  القرار:

9/2 
د / وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة الخاصة بعروض  املكاتبة الواردة من السيدة أ . بشأن

م إلى )  2020ديسمبر  20م حتى 2020أسعار الرحالت السياحية واملقدمة من شركة " مصر للسياحة " خالل الفترة من نوفمبر 

 ر وأسوان ( ألاقص –مرس ى علم  –سيوة  –الغردقة  –العين السخنة  –طابا  –شرم الشيخ 

 احيط املجلس علما .  القرار:

9/3 
إلاعالن املنشور على املوقع الرسمى للكلية والخاص بترشيح منسق للكلية من أعضاء هيئة التدريس من ذو الخبرة فى  بشأن

على ما اسفر عليه  مجاالت الابتكارات والاختراعات ليكون همزة الوصل بين الكلية ومركز تسويق الابتكارات بالجامعة ، وبناءا

 كمنسق للكلية والصادر بشأنه قرار السيد أ . د / عميد الكلية لتولي هذه املهمة .   عاصم قنديلالاعالن تم ترشيح السيد د / 

 القرار : املوافقة .

 م .  2021م /  2020إعتماد خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى  9/4

 القرار : املوافقة .

9/5 
 –أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  –ملنسوبى الكلية ) القيادات الاكاديمية  خطة االحتياجات التدريبيةبشأن اعتماد 

على تكليف السيد أ . د / عميد الكلية بتشكيل لجنة الاحتياجات التدريبية برئاسة أ . د / وكيل الكلية  الجهاز إلادارى ( وبناءا

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة وعضوية د / وسام عادل ، د / سماح حالوة ، د / عمرو جعفر ، د / أحمد أمين لطفى 

 القرار : املوافقة .

9/6 
املذكرة املقدمة من السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة للسيد ألاستاذ / أمين عام الجامعة  بشأن

بالكلية والتعزيز بزيادة كاميرات مراقبة على املالعب املكشوفة لتحقيق ألاستقرار ألامنى تعديل وضع بعض الكاميرات  بخصوص

 بالكلية فى الفترة املسائية .

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

9/7 
املذكرة املقدمة من السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة للسيد اللواء / مدير عام ألامن  بشأن

للتعامل مع طالبات الكلية أثناء الدخول من البوابات أو أثناء تواجدهن بحرم  تعزيز أفراد أمن ) سيدات (بالجامعة بخصوص 

 الكلية .  

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

 ما يستجد من أعمال:  عاشراً 

10/1 

 محمد عنبر محمد باللالسيد ا.د/  انتداب جامعة قناة السويس بخصوص –الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية بشأن 

للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس  بمرحلة الدراسات العليا ) الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 

2020/2021 . 
ً
 م ( بواقع يوم واحد اسبوعيا

 القرار : املوافقة .

10/2 

 عصام الدينكال من السيد ا.د/  انتداب جامعة كفر الشيخ  بخصوص –الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية بشأن 

للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ   بمرحلة الدراسات  مصطفي مصطفي عطوةوالسيد ا.د/  متولي عبد هللا

 م . 2020/2021العليا للعام الجامعي 

 القرار : املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادتهما الدراس ي .

10/4 

م  5/11/2020الخطاب الوارد من املجلس ألاعلي للجامعات " الادارة املركزية للشئون الفنية للمجالس " بتاريخ بشأن 

وتشكيل لجنة بكل جامعة  تطبيق قرارات الغرامة علي غير الملتزمين باالجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونابخصوص 

للوقاية من فيروس كورونا املستجد ورصد واثبات املخالفات التي ترتكب سواء  لالشراف علي متابعة كافة الاجراءات الاحترازية
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 من اعضاء هيئة التدريس او معاونيهم او العاملين او الطالب .

 . القرار : يتم تشكيل لجنة بالكلية لرصد املخالفات

           

                                                                           المجلس سر نــأمي              

 عميد الكلية

 

                                                         ( حمدي عبده عاصم  /أ.د)  

 ابراهيم عزب (احمد  /.دأ ) 
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