
 
 

 :الحضـــــــور

( 200عقدت الجلسة رقم ) انية عشرالثم  في تمام  20/2/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: وبحضور كالا   عميد الكليةمحمد طلعت ابو المعاطي األستاذ الدكتور/ برئاسة 

  واعتذر عن الحضور :
 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  لبيب لبيب عبد العزيزاألستاذ الدكتور/ افتتح السيد  : الافتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض  والبيئة

 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
 

 المصـــادقات  أولاً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2017/2018 العام الجامعي 200 رقم الجلسة

 20/2/2018 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  االجتماع ةنهاي الثانية عشر

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع والبيئة  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1

 كلية لشئون التعليم والطالبوكيل ال أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى              2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث احمد ابراهيم عزب أ.د /  3

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 4

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ وائل السيد قنديل 5

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  أ.د / محمد عنبر بالل 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د / أمل صالح سرور  8

 لصحة الرياضية رئيس قسم علوم ا أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  9

 أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 10

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  أ.د/ ايمان ابراهيم  السيس ي 11

 ضات املائيةأستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والريا أ.د/ مني مصطفي محمد علي 12

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية   أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  13

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضربرئيس قسم  أ.د/طارق محمد عبد الرؤوف 14

 املضربأستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 15

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم 16

 أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية .د/ سعيد عبد الرشيد خاطرأ 17

 أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ حمدي عبده عاصم  18

 أقدم مدرس  س الدين الدياسطي   د/ هبة هللا عبا 19

 الوظيفة الاسم م

  أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / جوزيف ناجى بقطر  1

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد عباس صفوت  2



 طالع وتمت المصادقة .تم اال القرار:
 . 2018 فبرايرعن شهر  التنفيذيالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس  1/2

 تم االطالع وتمت المصادقة . القرار:
 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3

 االطالع وتمت المصادقة .تم  القرار:
 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1
 أحيط المجلس علما   القرار :
    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

جامعة الفيوم  -ضيةالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطالب كلية التربية الريا 3/1
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  السيد الدكتور/ أحمد محمد عبد العزيزبالموافقة على ندب 

جامعة مدينة السادات ، ذلك لتدريس مادة )الجمباز( بنين لمدة يوم واحد أسبوعيا خالل الفصل  –الرياضية كلية التربية الرياضية 
 م.2018م/2017ثاني للعام الجامعي الدراسي ال

 القرار : الموافقة . 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وذلك المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وذلك   الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرالدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/2

داد البدني وتخطيط داد البدني وتخطيط بخصوص مواقتنا بخطاب اللجنة األولمبية المصرية واختيار سيادته ضمن الدارسين الحاضرين بدورة االعبخصوص مواقتنا بخطاب اللجنة األولمبية المصرية واختيار سيادته ضمن الدارسين الحاضرين بدورة االع
م وتنتهي م وتنتهي 20182018//11//2020( والمقامة بمقر األكاديمية األولمبية بإستاد القاهرة الدولي اعتبارا من يوم السبت الموافق ( والمقامة بمقر األكاديمية األولمبية بإستاد القاهرة الدولي اعتبارا من يوم السبت الموافق 8181األحمال )األحمال )

م ونظراا ألن الدراسة يومياا من العاشرة صباحاا وحتي الرابعة عصراا بمقر األكاديمية، لذا نرجو م ونظراا ألن الدراسة يومياا من العاشرة صباحاا وحتي الرابعة عصراا بمقر األكاديمية، لذا نرجو 20182018//22//2121يوم االربعاء الموافق يوم االربعاء الموافق 
( الصادر ( الصادر 371371رقم )رقم )  السيد رئيس مجلس الوزراءالسيد رئيس مجلس الوزراءالتكرم من سيادتكم بالموافقة علي تفرغ المذكور خالل فترة الدورة إعماالا بقرار التكرم من سيادتكم بالموافقة علي تفرغ المذكور خالل فترة الدورة إعماالا بقرار 

م بشأن اعتبار المرشحين بمعرفة المجلس األعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة م بشأن اعتبار المرشحين بمعرفة المجلس األعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة 20012001مارس مارس   2020في في 
  خارجها في المجاالت الرياضية في مهمة رسمية بدون بدل سفر.خارجها في المجاالت الرياضية في مهمة رسمية بدون بدل سفر.  لحضور دورات تدريبية داخل الجمهورية أولحضور دورات تدريبية داخل الجمهورية أو

 القرار : الموافقة . 
بشأن الطلب المقدم من شعبة التمرينات) بنات ( بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة على  3/3

 -ريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية المدرس بقسم نظ عطيات محمد محمد السيد /الدكتورة    انتداب 
جامعة المنوفية لتدريس مادة تمرينات ) بنات( الفرقة األولى لمدة يوماا واحداا أسبوعياا  للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 م.2018م/ 2017

 القرار : الموافقة . 
أ.م.د/ ماجدة محمد بالموافقة على انتداب  جامعة المنصورة -التربية الرياضيةاألستاذ الدكتور/ عميد كلية الطلب المقدم من  3/4

األستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  لتدريس مادة ) المبادئ األساسية  السعيد
ة تدريب ( لمرحلة البكالوريوس لمدة يومان للجمباز( و) اختياري تدريب رياضة التخصص جمباز( للفرقة األولى والرابعة ) شعب

 م.2018م/2017أسبوعيا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة . 
الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيم استاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيم استاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  3/5



  لرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص انتداب )داخلي( كل من:لرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص انتداب )داخلي( كل من:بكلية التربية ابكلية التربية ا
  ـ الدكتور/ محمد بكر سالم المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية.ـ الدكتور/ محمد بكر سالم المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية.11
  ـ الدكتور/ كريم إبراهيم غريب المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية.ـ الدكتور/ كريم إبراهيم غريب المدرس المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية.22

 م.م.20182018م / م / 20172017حة والغطس للفرقة األولي بالكلية للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي حة والغطس للفرقة األولي بالكلية للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي للمساعدة في تدريس مقررات السباللمساعدة في تدريس مقررات السبا
 القرار : الموافقة  بعد استيفاء جداولهم باألقسام العلمية . 

لب لب الخطاب الوارد إلينا من االستاذ الدكتور/ إبراهيم محمود غريب عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بخصوص طالخطاب الوارد إلينا من االستاذ الدكتور/ إبراهيم محمود غريب عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بخصوص ط 3/6
  الموافقة علي انتداب كل من:الموافقة علي انتداب كل من:

  االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.  إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى ـ أ.م.د/ ـ أ.م.د/ 11

  االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.  أحمد كمال عبد الفتاح عيدأحمد كمال عبد الفتاح عيدـ أ.م.د/ ـ أ.م.د/ 22

  المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.  هللا عصام الدين الدياسطىهللا عصام الدين الدياسطىهبة هبة ـ الدكتورة/ ـ الدكتورة/ 33

للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم )بنين ـ بنات( بواقع يومين في االسبوع لمقررات )الكاراتيه ـ المالكمة ـ رياضات للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم )بنين ـ بنات( بواقع يومين في االسبوع لمقررات )الكاراتيه ـ المالكمة ـ رياضات 
 م.م.20182018م / م / 20172017مائية( للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي مائية( للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 

 الموافقة .القرار : 
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز     عيد شافعي عيد حريزعيد شافعي عيد حريزالطلب المقدم من شعبة التمرينات بنين بشأن انتداب الدكتور/ الطلب المقدم من شعبة التمرينات بنين بشأن انتداب الدكتور/  3/7

الفرقة الفرقة جامعة بنها، ذلك لتدريس مادة التمرينات) اختياري أول وثاني جامعة بنها، ذلك لتدريس مادة التمرينات) اختياري أول وثاني   ––والتمرينات والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية بنين والتمرينات والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية بنين 
 م.م.20182018م/م/20172017الرابعة ( خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الرابعة ( خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة .
استاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت استاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/8

الحاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية الحاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية   أحمد مصطفيأحمد مصطفيالدكتور/ عادل درويش الدكتور/ عادل درويش والرياضات المائية بخصوص انتداب والرياضات المائية بخصوص انتداب 
تخصص مالكمة من كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان لتدريس مقرر المالكمة الفرقة الرابعة اختياري أول وثاني تخصص مالكمة من كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان لتدريس مقرر المالكمة الفرقة الرابعة اختياري أول وثاني 

  ،.،.مم20182018م/م/20172017يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة بدون أجر.
استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت   االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من  3/9

  المدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضاتالمدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات  الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزق الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزق والرياضات المائية بخصوص انتداب والرياضات المائية بخصوص انتداب 

المنازالت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها لتدريس مقرر الجودو الفرقة الرابعة اختياري أول وثاني يومي االثنين واالربعاء المنازالت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها لتدريس مقرر الجودو الفرقة الرابعة اختياري أول وثاني يومي االثنين واالربعاء 

  م.م.20182018م/م/20172017من كل أسبوع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي من كل أسبوع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة .
  .م.د/ احمد عبد الوهاب خفاجي.م.د/ احمد عبد الوهاب خفاجيب القوي بشأن رفض انتداب السيد أب القوي بشأن رفض انتداب السيد أبخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات العابخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات العا 3/10



جامعة مدينة السادات حيث انه لم يتقدم بطلب االنتداب الي السيد أ.د/ رئيس القسم التخاذ جامعة مدينة السادات حيث انه لم يتقدم بطلب االنتداب الي السيد أ.د/ رئيس القسم التخاذ   ––للعمل بكنترول كلية التربية للعمل بكنترول كلية التربية 
  الموافقة من القسم .الموافقة من القسم .

 القرار : الموافقة علي رفض الندب بمجلس القسم .
  AA. بشأن الموافقة على عمله مستشاراا علمياا بمركز أيه بى أس ) . بشأن الموافقة على عمله مستشاراا علمياا بمركز أيه بى أس )     عاطف سيد أحمد عبد الفتاحعاطف سيد أحمد عبد الفتاحم من السيد أ. د / م من السيد أ. د / الطلب المقدالطلب المقد 3/11

BB  SS    . لالستشارات العلمية  فى غير أوقات العمل الرسمية .( لالستشارات العلمية  فى غير أوقات العمل الرسمية )  

 القرار : الموافقة .
ظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية والعاب المضرب ظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية والعاب المضرب االستاذ المتفرغ بقسم ناالستاذ المتفرغ بقسم ن  محمود الحوفيمحمود الحوفيالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/  3/12

للمساعدة في االعمال اإلدارية واألكاديمية بشعبة كرة القدم للفرقة للمساعدة في االعمال اإلدارية واألكاديمية بشعبة كرة القدم للفرقة   زمن حسني عبد العزيز عليوهزمن حسني عبد العزيز عليوهبخصوص انتداب الباحثة/ بخصوص انتداب الباحثة/ 
  م  وذلك كمتطوعة بناء علي رغبة الباحثة.م  وذلك كمتطوعة بناء علي رغبة الباحثة.20182018//20172017االولي بنات للعام الجامعي االولي بنات للعام الجامعي 

 القرار : الموافقة .
للمساعدة في االعمال للمساعدة في االعمال   وئام عبد العزيز محمودوئام عبد العزيز محمودعلي انتداب الباحثة/ علي انتداب الباحثة/   جوزيف ناجي بقطرجوزيف ناجي بقطرالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/  3/13

م  وذلك كمتطوع بناء علي م  وذلك كمتطوع بناء علي 20182018//20172017اإلدارية واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للفرقة االولي والثانية بنات للعام الجامعي اإلدارية واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للفرقة االولي والثانية بنات للعام الجامعي 
 رغبة الباحث.رغبة الباحث.

 افقة .القرار : المو 
للمساعدة في االعمال للمساعدة في االعمال   احمد السيد اسماعيلاحمد السيد اسماعيلعلي انتداب الباحث/ علي انتداب الباحث/   جوزيف ناجي بقطرجوزيف ناجي بقطرالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/  3/14

م  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة م  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة 20182018//20172017اإلدارية واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للفرقة االولي بنين للعام الجامعي اإلدارية واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للفرقة االولي بنين للعام الجامعي 
 الباحث.الباحث.

 ة .القرار : الموافق
للمساعدة في االعمال للمساعدة في االعمال   محمد كمال طه الشاذليمحمد كمال طه الشاذليعلي انتداب الباحث/ علي انتداب الباحث/   جوزيف ناجي بقطرجوزيف ناجي بقطرالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/  3/15

م  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة م  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة 20182018//20172017اإلدارية واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للفرقة االولي بنين للعام الجامعي اإلدارية واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للفرقة االولي بنين للعام الجامعي 
 الباحث.الباحث.

 . القرار : الموافقة
 شئون التعليم والطلاب رابعا: 

4/1 

بخصوص بخصوص   20182018//20172017بالفرقة األولي للعام الجامعي بالفرقة األولي للعام الجامعي   ريم عبد السيد نصارريم عبد السيد نصارالتقرير الطبي الوارد من االدارة الطبية للطالبة / التقرير الطبي الوارد من االدارة الطبية للطالبة / 

( وذلك ( وذلك م في مادتي ) اللغة االنجليزية + الجمباز م في مادتي ) اللغة االنجليزية + الجمباز   20182018//11//1414قبول العذر عن دخول امتحان الفصل الدراسي األول وذلك يوم قبول العذر عن دخول امتحان الفصل الدراسي األول وذلك يوم 

  بسبب تعرضها لحادث وتم عمل عملية تثبيت مسامير بالقدم اليمني .بسبب تعرضها لحادث وتم عمل عملية تثبيت مسامير بالقدم اليمني .

 القرار : الموافقة .
بالفرقة األولي وذلك لقبول عذره عن دخول امتحان مادة بالفرقة األولي وذلك لقبول عذره عن دخول امتحان مادة   مصطفي محمود محمد محمود امينمصطفي محمود محمد محمود امينالطلب المقدم من الطالب / الطلب المقدم من الطالب /    4/2



  بالطريق ولم يتمكن من حضور امتحان هذه المادة .بالطريق ولم يتمكن من حضور امتحان هذه المادة .بسبب وجود حادث بسبب وجود حادث   20182018//11//1818األلعاب الصغيرة وذلك يوم الخميس األلعاب الصغيرة وذلك يوم الخميس 

 الموافقة  . :القرار
بالفرقة الرابعة وذلك لقبول عذره عن دخول امتحانات الفصل بالفرقة الرابعة وذلك لقبول عذره عن دخول امتحانات الفصل   محمود عبد الرازق ابراهيم متوليمحمود عبد الرازق ابراهيم متوليالطلب المقدم من الطالب / الطلب المقدم من الطالب /  4/3

علي الموقع علي الموقع   20172017//20162016ته بالفرقة الثالثة ته بالفرقة الثالثة وذلك بسبب ظهور نتيجوذلك بسبب ظهور نتيج  20182018//20172017الدراسي األول بالفرقة الرابعة للعام الجامعي الدراسي األول بالفرقة الرابعة للعام الجامعي 
 االلكتروني للكلية راسب وفوجئ بظهور نتيجته للعام الحالي بالفرقة الرابعة راسب بالفصل الدراسي األول وهو ال يعلم االلكتروني للكلية راسب وفوجئ بظهور نتيجته للعام الحالي بالفرقة الرابعة راسب بالفصل الدراسي األول وهو ال يعلم 

 علي ان يتم امتحانه في دور نوفمبر باإلضافة لمواد التخلفات . القرار :  الموافقة
بنات ( من الطلبة بنات ( من الطلبة   ––رة العامة لشئون التعليم والطالب بخصوص االعداد المقترح قبولها بالكلية ) بنين رة العامة لشئون التعليم والطالب بخصوص االعداد المقترح قبولها بالكلية ) بنين الخطاب الوارد من االداالخطاب الوارد من االدا 4/4

  طالبة من المصريين .طالبة من المصريين .  400400طالب وعدد طالب وعدد   600600م ، واقتراح قبول عدد م ، واقتراح قبول عدد   20192019//20182018والطالبات المصريين للعام الجامعي والطالبات المصريين للعام الجامعي 

 القرار :  الموافقة.
بنات ( من الطالب بنات ( من الطالب   ––شئون التعليم والطالب بخصوص االعداد المقترح قبولها بالكلية ) بنين شئون التعليم والطالب بخصوص االعداد المقترح قبولها بالكلية ) بنين الخطاب الوارد من االدارة العامة لالخطاب الوارد من االدارة العامة ل 4/5

  طالبة من الوافدين .طالبة من الوافدين .  300300طالب وعدد طالب وعدد   500500واقتراح قبول عدد واقتراح قبول عدد   20192019//20182018الوافدين للعام الجامعي الوافدين للعام الجامعي 

 . الموافقةالقرار :  
وص مقترح تطبيق قواعد الرأفة والرفع بالكلية للعام الجامعي وص مقترح تطبيق قواعد الرأفة والرفع بالكلية للعام الجامعي الخطاب الوارد من االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بخصالخطاب الوارد من االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بخص 4/6

  م  .م  .  20182018//20172017

 القرار :  الموافقة .
بالفرقة الثانية بخصوص اعفائها من مادة مدخل التدريب  عال كرم امين سالمبخصوص تعديل المقاصة العلمية للطالبه /  4/7

 جامعة طنطا . 2016/2017فرقة االولى الرياضى بالفرقة الثانية حيث انها قد تم دراستها بال

 القرار :  الموافقة .
بالفرقة االولى وذلك لقبول عذره عن دخول امتحانات الفصل الدراسى االول  عمر محمد فولى سيدالطلب المقدم من الطالب /  4/8

 وذلك بسبب مرض والده حيث انه كان المرافق له . 2017/2018بالفرقه االولى للعام الجامعى 

 القرار :  الموافقة .
بالفرقة االولى وذلك لقبول عذره عن دخول امتحانات   كريم احمد عبد السالم مصطفى ابراهيمالطلب المقدم من الطالب /  4/9

عدا مادة )التشريح  األولفى جميع مواد الفصل الدراسى  2017/2018الفصل الدراسى االول بالفرقه االولى للعام الجامعى 
 . الوظيفى ( وذلك بسبب ظروف مرضهالوصفى و 

 الموافقة .القرار :  
 خامساً: العلاقات الثقافية  

5/1 
الخطاب الوارد الينا من ادارة العالقات الثقافية بشأن البرنامج التنفيذى المنعقد بين ج.م.ع  وحكومة المملكة الهاشمية لألعوام 

ت لتفعيل االستفادة من المواد العامة المدرجة بالبرنامج وهى أرقام ) .  توصيات اللجنة : ـ مخاطبة الجامعا 2018/  2017
 (  10حتى  1،2،4

. القرار :   أحيط المجلس علما ا



5/2 

( من السادة  المعيدين / المدرسين المساعدين  20الخطاب الوراد الينا من ادارة العالقات الثقافية والبعثات بشأن ترشيح عدد )
أشهر، حيث تم ابالغ الساده األساتذة المرشحين للدورة طبقا لما وراد الينا من  3التخصص لمدة  لحضور دورات تدريب فى

 -الجامعه وهم :

 د/ محمود جابر عبد العزيز زهو  . -2د/ عبد الرحمن بسيونى عبد الرازاق           - 1 

.القرار :    أحيط المجلس علما  

5/3 

حكومة ج.م.ع وحكومة الجمهورية  نقات الثقافية بخصوص البرنامج التنفيذى المنعقد بيالخطاب الوارد الينا من إدارة العال
 . 2017/2020االسالمية الموريتانية لألعوام 

 مرفق(  3مرفق نسخه من البرنامج التنفيذى المذكور اعاله ) 

.القرار :    أحيط المجلس علما  
فية بشأن مقابلة السيد سفيرنا فى بوجمبورا ببورندى مع السيد رئيس مجموعه الخطاب الوارد الينا من إداراة العالقات الثقا 5/4

مستشارى الرئيس للمكتب األجتماعى والثقافى  والسيد أ.د عميد كليه التربيه  الرياضة بجامع بوجمبورا إلبالغ رسالة الرئيس 
 ة من مصر البوروندى بحاجة كلية التربية الرياضية لمساعدات باألجهزة والمواد الرياضي

 2022:  2018مرفق  : ـ خطة االستراتيجية لكلية التربية بجامعة بوجمبورا للفترة من     
 .  القرار : أحيط المجلس علما ا

الخطاب الوارد الينا من إداراة العالقات الثقافية بشأن البرنامج التنفيذى المنعقد بين حكومة ج.م.ع وحكومة الجمهورية الجابونية  5/5
 . 2016/2018ام لالعو 

 مرفق ( 2مرفق  نسخة من البرنامج التنفيذى المذكور اعاله )     

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا

5/6 

الخطاب الوارد إلينا من إداراة العالقات الثقافية بشأن ما ورد الينا من سفارتنا فى أكرا حول قيام الحكومة بإلغاء ضريبة الشركات 
تعزيز العالقات التعليمية بين مصر وغانا من خالل عقد مذكرات تفاهم بين  امكانيةو الخاصة  ،  المفروضة على الجامعات

 الجامعات الحكومية أو الخاصة .

 مرفق ( 2مرفق: نسخة من مذكرة التفاهم أعاله )

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا

5/7 
ية بشأن قبول دفعة جديدة للطلبات الدولية فى المعهد الباكستانى الخطاب الوارد إلينا من اإلداراة  المركزيه للعالقات الثقاف 

ويتم القبول فى برنامج الدارسات العليا على المنح الدارسية  2018( للعام الدارسى  CIITكومستانى لتكنولوجيا المعلومات ) 
 الجزئية .

 . بعد تعميمه علي األقسام العلمية .ا القرار : أحيط المجلس علما 



5/8 
خطاب الوارد إلينا من مكتب السيد الدكتور / رئيس جامعة مدينه السادات  بشأن تعليمات السيد المهندس / رئيس مجلس ال

الوزراء بعدم مشاركه ممثلين عن الجامعة وكافه وحداتها فى فعاليات  أو مؤتمرات بدوله قطر اال بعد إخطار األمانه العامه 
 ه شخصيه أو بصفه رسميه.لرئاسة مجلس الوزراء سواء كانت الدعو 

 . الموافقةالقرار : 

5/9 

الخطاب الوارد من مكتب السيد الدكتور / رئيس جامعة مدينه السادات  بشأن إعالن  قبول المشاركه فى جائزه الشيخ  فيصل 
ن أو المعلمين أو قاسم ال ثانى للبحث التربوى وهى جائزه تمنح سنويا للمتميزين فى البحث العلمى من الباحثين األكاديميي

مديرى المدارس أو الممارسين المهنيين أو طلبه الجامعات بدول الوطن العربى بهدف تعزيز حركه النشاط البحثي وانتاج 
 المعرفه التربويه.
 . بعد عرض الموضوع علي األقسام العلمية  القرار : أحيط المجلس علما ا 

5/10 
ت الثقافية بشأن قيام بعض الجامعات المصريه بأنشطه مختلفه مع السفارات االجنبيه فى " الخطاب الوارد إلينا من إداراة العالقا

جمهوريه مصر العربيه دون االخطار المسبق  أو التسيق مع قطاع الشئون الثقافيه والبعثات بهذا الخصوص،، ضروريه التنسيق 
ات األجنبيه. . مع قطاع الشئون الثقافيه والبعثات فيما يتعلق بأيه أنشطه مع السفار   

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
م بفندق  األركميد 2018مارس 19/20يوم  والتطبيقية األساسيةغزه الموتمر الدولى الثالث للعلوم  –تنظم جامعه  األزهر   5/11

 المشتل مدينه غزة    /

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
باب والرياضه  بشأن المؤتمر العلمى الدولى لوزاره الشباب والرياضه علوم الرياضه الحديثه  الخطاب الوارد إلينا من وزاره  الش 5/12

بين الواقع والمأمول  واقامه مسابقه بحثيه إلنتقاء أفضل  وأحدث ثالث بحوث علميه تطبيقيه فى المجال الرياضى بالتعاون 
الساعه  6/5/2018ز األولمبي  بالمعادي ، وذلك يوم األحد بالمرك2018مايو  11إلي 5والتنسيق مع جامعة الدول العربيه من 

 الحاديه عشر صباحا.

 القرار : أحيط المجلس علما ا بعد عرض الموضوع علي األقسام العلمية واختيار األبحاث . 
لسادس عشره (    جمهوريه مصر العربيه  الملتقى الفنى لشباب الجامعات  )الدوره  ا –بخصوص تنظيم جامعه جنوب الوادى  5/13

 vpstd@svu.edu.egفاكس ،، األميل  0020963211279هاتف /  00201094919199للمزيد من المعلومات : 

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
 2/3/2018،حتي 28/2/2018وذلك  بتاريخ بخصوص تنظيم مؤسسه األهرام "المعرض الدولى الرابع للتعليم العالي والتدريب   5/14

 في فندق كمبنسكىفي القاهرة الجديدة .

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
 .wwwدعوه للمشاركه في الدوره الرابعه لجائزه محمد بن راشد للغة العربيه ،، وللمزيد من المعلومات زيارة الموقع   5/15

ARABICAWARD.AE  

. القرار : أحيط المجلس ع  لما ا

mailto:vpstd@svu.edu.eg


الخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة مدينه السادات   بشأن تنظيم المؤتمر للبحث العلمى تحت  5/16
بمركز المؤتمرات والمعارض الدوليه   2018مارس 19و  18عنوان " إطالق طاقات المصريين "  يوم األحد واالثنين الموافقين 

 ده  بالقاهره  الجدي

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
الخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة مدينه السادات   بشأن األعالن عن جائزه الدكتور / محمد  5/17

 فى مجال العلوم الطبيه 2019 /2018ربيع ناصر خليفه  رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعام 

 2018ويتم األعالن عن الفائزين فى منتصف يوليو  31/3/2018حتى  1/1/2018م للباحثين من فتح باب التقد

 .  القرار : أحيط المجلس علما ا
( انشطه األكاديميه والبرامج التى LBAالخطاب الوارد إلينا من إداراة العالقات الثقافية بشأن  استعراض المسئولين الدانماركيين ) 5/18

البريطانيه  Coventry المعتمدة من جامعة   MBAدات التي تمنحها  شهاده الماجستير فى إداره األعمال بتدريسها والشها
 وللمزيد من المعلومات  زياره الموقع األلكتروني

WWW.educationdenmiark.dk أو التواصل مع الموقع .International @iba.dk 
 .  القرار : أحيط المجلس علما ا

بشأن الدعوة المقدمة لسيادته لحضور مؤتمر " تحديات الرياضة العربية  وائل  السيد قنديلالطلب المقدم من األستاذ الدكتور /  5/19
 م . 15/3/2018وحتي  13/3بين المواطنة واألرهاب )واقع وحلول (" باألقصر جامعة جنوب الوادي في الفتره من 

 القرار : الموافقة .
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

 فى وذلك( دكتوراة – ماجستير - دبلوم) العليا الدراسات لطالب الثانى الدراسى للفصل الدراسية الخطة بداية تحديد فى النظر
 0 اسبوع( 17)  ولمدة 17/2/2018 من الفترة

 التسجيل يتم أن مراعاة مع م15/2/2018 حتي م10/2/2018 من بداية الدراسية للمقررات الطالب تسجيل بدأ -
 الطالب بتوقيع المقررات تسجيل استمارة في االكاديمي المشرف بإشراف يختارونها التي المقررات في للطالب النهائي

 .والبحوث العليا للدراسات الكلية ووكيل المتخصص القسم مجلس ورئيس االكاديمي المرشد ويعتمدها
 واألساتذة األساتذة بين من يكون  وان( دكتوراه -ماجستير – دبلوم) العليا الدراسات بمراحل برنامج لكل نسقم تحديد -

 . العلمى بالقسم المساعدين

  الموافقة.القرار : 
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 النظر فى ترشيح األقسام العلمية للمشرف األكاديمى والمنسق لبرامج الدراسات العليا على النحو التالى :
 ريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب قسم نظ -1

 ترشيح كل من السادة : 
o ) أ.د/ محمود الحوفي )مرشد اكاديمي  لدرجة الدكتوراة 
o )أ.د/ عادل رمضان )مرشد اكاديمي لدرجة الماجستير 
o ) أ.د/ جوزيف ناجي بقطر )مرشد اكاديمي مرحلة الدبلوم 

 ترشيح كل من السادة : 

http://www.educationdenmiark.dk/


o منسقاا لبرنامج الدكتوراه( أ.م.د/ اكرم كامل( 
o )أ.م.د/ محمد عبد المنعم )منسقاا لبرنامج الماجستير 
o )أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي )منسقاا لبرنامج الدبلوم 

 قسم ألعاب القوى كل من المرشد الأكاديمى وكذلك المنسق على النحو التالى : -2

 دكتوراه ( –ماجستير  –نامج ) دبلوم أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى    منسقاا لبر  
 دكتوراه ( –ماجستير  –أ . د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح   مرشد أكاديمى لبرنامج ) دبلوم 

قسم التمرينات والعروض الرياضية كل من المرشد الأكاديمى وكذلك المنسق على النحو التالى  - 3

: 

 دكتوراه ( كاألتي : –ماجستير  –عليا ) دبلوم أوالا : المنسق لكل برنامج بمراحل الدراسات ال 
 مراحل الدراسات العليا اسم المنسق م
 منسق برنامج لمرحلة الدبلوم أ.م.د/ وسام عادل أمين 1
 منسق برنامج لمرحلة الماجستير أ.م.د/ مشيرة إبراهيم العجمي 2
 منسق برنامج لمرحلة الدكتوراه أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 3

دكتوراه  –ماجستير  –: المرشد األكاديمي من السادة أعضاء هيئة التدريس لكل مرحلة دراسية بالدراسات العليا ) دبلوم  ثانياا  
 ( كاألتي:

 مراحل الدراسات العليا اسم المرشد األكاديمي م
 مرشد أكاديمي لمرحلة الدبلوم أ.م.د/ شيرين  محمد عبد الحميد 1
 مرشد أكاديمي لمرحلة الماجستير أ.م.د/ مها محمد عزب الزيني 2
 مرشد أكاديمي لمرحلة الدكتوراه أ.د/ أمل صالح سرور 3

 قسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات المائية   - 4

 دكتوراة(  –ماجستير  –أولاً : المنسق لبرامج الدراسات العليا )دبلوم  

 المهام المكلف بها المسمى االسم م
 منسق القسم لمرحلة الدكتوراه أستاذ السباحة عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود  1
 منسق القسم لمرحلة الماجستير استاذ تدريب الجودو أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ 2
 منسق القسم لمرحلة الدبلوم  استاذ مساعد )مبارزة( أ.م.د/ مني محمد كمال 3

 ثانيا ً : المرشد الأكاديمي للقسم 

 المهام المكلف بها لمسمىا االسم م
 مرشد اكاديمي لمرحلة الدكتوراه أستاذ السباحة أ.د/ مني مصطفي محمد علي 1
 مرشد اكاديمي لمرحلة الماجستير أستاذ المصارعة أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة 2
 مرشد اكاديمي لمرحلة الدبلوم أستاذ المصارعة المتفرغ أ.د/ محمد نبوي االشرم 3

 لوم الصحة الرياضية قسم ع – 5

 دكتوراة(  –ماجستير  –أولاً : المنسق لبرامج الدراسات العليا )دبلوم 

 



 منسق مرحله الماجستير والدكتوراه  حمدى عبده عاصم أ.د

 منسق مرحلة الدبلوم  السيد صالح السيد أحمد م.د

 ثانيا ً : المشرف الأكاديمى

 

 

 

 

المناهج وطرق  قسم  –  6

 التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية : 

 اولاً : ترشيح السادة الاتي أسمائهم كمنسقين للمقررات ومرشدين أكاديميين

 .ت مرحلة الدراسات العليا(م.د/ عبد هللا عبد الحليم، أ.م.د/ أحمد طلحة )منسقين لمقرراأ 

 )أ.د/ خالد شافع )مرشد أكاديمي مرحلة الدبلوم 

 )أ.د/ مجدي فهيم )مرشد أكاديمي مرحلة الماجستير 

 )أ.د/ محمد زكي )مرشد أكاديمي مرحلة الدكتوراه 

 ثانيا: تحديد عدد طالب واحد مناسب لفتح مقرر دراسي.

 الدكتوراه منسق مرحله الماجستير و  حمدى عبده عاصم أ.د

 منسق مرحلة الدبلوم  السيد صالح السيد أحمد م.د

  . الموافقة : القرار

6/3 

  -للطلاب لأتى أسمائهم بعد : منح درجة الماجستير 

المسجل بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بعنوان " تأثير  إسالم احمد عبد السالم عثمان (1
 استخدام خرائط المفاهيم )المتسلسلة، العنكبوتية، التلسكوبية( على تعلم بعض المهارات االساسية في الكرة الطائرة " 

االمسجلة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان " تأثير  عبد العال علوي  إسراء إبراهيم (2
 برنامج تدريبات الوسط المائي على بعض عناصر اللياقة البدنية والفسيولوجية الخاصة بالمهارات األساسية في الجمباز "

الرياضية  بعنوان " الضغوط المهنية لدى معلمات التربية  المسجلة بدرجة الماجستير في التربية سارة فتحي ماضي (3
 الرياضية وعالقتها باتجاهاتهم نحو عملية التدريس "  

 المسجلة بدرجة الماجستير في التربية الرياضية  بعنوان " تأثير برنامج مقترح   ( أميرة عبد الرحمن أحمد عوض هللا 4  
 رها علي ناتج تعلم سباحة الفراشة للمبتدئين "باستخدام التدريبات النوعية وتأثي       

  -منح درجة الدكتوراه للباحث : 

المسجل بدرجة الدكتوراه بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  محمد فاروق جبر هاشم (1
 بعنوان " تأثير خرائط المفاهيم على تعليم بعض مهارات التنس "

 

 الموافقة. القرار:

 2016المقيدة بدورة اكتوبر  منى يحيى أمين البصالتسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للدارسة /  6/4
البرمجة اللغوية العصبية والمدرس مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية والمسجلة بعنوان" 



 "علي ان تكون لجنة االشراف من كالا من : البات في بعض مهارات الجمبازوتأثيرها على تحسين مستوى أداء الط
 الوظيفة االسم م
أستاذ التمرينات ورئيس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  أ.د/ أمل صالح سرور 1

 جامعة مدينة السادات. –الرياضية كلية التربية الرياضية 
أستاذ علم النفس بقسم اصول التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون التعليم  رى أ.د/ محمد ابراهيم الباقي 2

 والطالب 
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ،  أ.م.د/ مشيرة إبراهيم العجمي 3

  جامعة مدينة السادات. –كلية التربية الرياضية 
 الموافقة  القرار :
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والمسجل بقسم أصول التربية الرياضية  محمود محمد رامز مناعتسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للدارس/ 
 تقييم الشغب لدي طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة البحيرة " بعنوان " 

  -على أن تكون لجنة االشراف من السادة األتى أسمائهم بعد : 
 أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة        يز لبيب   .د/ لبيب عبدالعز أ .1
 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  د/ مروة محمد الباقيري        - 2      

 الموافقة  : القرار
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والمسجل بقسم أصول التربية 2015اكتوبر المقيد بدورة  عماد الدين رؤف عبدالرحيمتسجيل موضوع رسالة الماجستير  للدارس/ 
 " تقويم قيادات التربية الرياضية بالمعاهد األزهرية في ضوء معايير الجودة الشاملة بمحافظة البحيرة " الرياضية بعنوان 

  -على أن تكون لجنة االشراف من السادة األتى أسمائهم بعد : 
 س ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أستاذ إدارة التن  .د/ لبيب عبدالعزيز لبيب     أ .1
 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤف          أستاذ كرة السلة وقائم بعمل رئيس قسم الرياضات الجماعية  .2
 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  د / أحمد ربيع سعد           .3

 الموافقة  : القرار
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والمسجل  2015المقيد بدورة اكتوبر  محمد صالح رافع بدرى التربية الرياضية للدارس / تسجيل موضوع رسالة الماجستير ف
 التربية الرياضية  بعنوان " نموذج مقترح للجدارة اإلدارية لمديري النشاط الرياضي باألندية  " بقسم اصول 

  -على أن تكون لجنة االشراف من السادة اآلتي أسمائهم بعد : 
 يم شميس        أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية .د/ محمد عبدالعظأ .1

 

 الموافقة  القرار :
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المقيد بدورة أكتوبر   حسن عزت حسن السبكيتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / 
تأثير تدريبات الهيبوكسيك علي بعض ات المائية بعنوان " والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياض 2015

 المتغيرات الفسيولوجية والبدنية الخاصة لدي العبي المصارعة " 
  -على أن تكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة اآلتي أسمائهم :  

الرياضية كلية التربية الرياضية  .د/ أحمد نصر الدين سيد أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحةأ .1
              )مناقشا (                                                                                                                                                                                           للبنين بالهرم جامعة حلوان.  

 )مشرفا (                           أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  .2



 أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية.   )مشرفا (         .3
 د/ محمد نبوي االشرم أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات            )مناقشا (                أ. .4

 الموافقة  القرار :
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 بشأن تسجيل الأبحاث :

حركة الرياضية للموافقة على األستاذ الُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم ال أميرة محمود طه/تسجيل ابحاث د
 ( أبحاث كالتالي:7تسجيل األبحاث الخاصة بها وعددهم )

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

الحقيبة اإللكترونية كمقترح لتطوير أداء مشرفات التربية العملية فى  1

 .ضوء احتياجاتهم الفعلية فى مجال اإلشراف من وجهة نظرهن
 فردي 

 يونيو  84العدد رقم 

 م2015

 "فردى"

املجلة العلمية لكلية  –مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -أبو قير   –التربية الرياضية 

ISSN 2357-0032 

    جامعة اإلسكندرية–أبو قير –كلية التربية الرياضية 

تأأيرير إسأأأتراتيجية تدريسأأأية قائمأأأة علأأأى أنمأأأاط الأأأتعلم  كسأأأاب الطالبأأأات  2

علمات الكفايات ا
ُ
  دائية.امل

 فردي

 م7/12/2015

العدد أكتوبر رقم البحث 

( 70-15الصفحة ) 106

 م2018لسنة 

طبعتها اإللكترونية  –املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

 الترقيم الدولى  –

ISSN 1110 – 8460 

gezira.com-www.ijssa 

علمأأأأأات مهأأأأأارة اسأأأأأت دام  ورش العمأأأأأل ودورهأأأأأا فأأأأأى 3
ُ
أكتسأأأأأاب الطالبأأأأأات امل

 أساليب التدريس أرناء فترة التدريب امليدانى "التربية العملية".

Workshop role for teachers student  under training in 

gaining skill of using teaching methods during practical 

training period 

 فردي

 م7/2/2017

ر رقم البحث العدد أكتوب

( 169-138الصفحة ) 107

 م2023لسنة 

طبعتها اإللكترونية  –املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

 الترقيم الدولى  –

ISSN 1110 – 8460 

gezira.com-www.ijssa 

أأأأأأفى وتيريرهأأأأا علأأأأى إسأأأت دام اإلختبأأأأارات اإللكترونيأأأة داخأأأأل التعأأأأأأأأأأألم الص 4

التحصأأأأيل املعرفأأأأى واالتجاهأأأأات نحأأأأو إسأأأأت دامها فأأأأى تأأأأدريس مأأأأادة طأأأأرق 

 التدريس.

Electronic tests used inside classrooms and its effect on the 

cognitive acquisition , the trends towards using it in 

teaching material of teaching methodologies 

 فردي

 م9/3/2017

العدد أكتوبر رقم البحث 

الصفحة  لسنة  306

 م2020

طبعتها اإللكترونية  –املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

 الترقيم الدولى  –

ISSN 2356 – 9417 

gezira.com-www.ijssa 

ة تنفيذ درس التربية است دام التعلم املعكوس على أكتساب مهار  تيرير 5

 الرياضية للطالبات املعلمات أرناء التدريب امليدانى

 
 زوجى

ديسمبر لسنة  98العدد رقم 

 م2018

املجلة العلمية لكلية  –مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -أبو قير   –التربية الرياضية 

ISSN 2357-0032 

    جامعة اإلسكندرية–أبو قير –كلية التربية الرياضية 

 إستراتيجية تدريس قائمة على التعلم البصرى وتيريرها على بعض  6

 نواتج التعلم ملقرر الباليه
 زوجى

مارس لسنة     99العدد رقم

 م2019

املجلة العلمية لكلية  –مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -أبو قير   –التربية الرياضية 

ISSN 2357-0032 

 سكندريةجامعة اإل –أبو قير –كلية التربية الرياضية 

دليل إلكترونى تفاعلى تطبيقى للتدريب امليدانى"التربية العملية"  7

علمات بالتربية الرياضية فى ضوء إحتياجاتهن للطالبات
ُ
 امل

 فردى
يناير املجلد  29العدد رقم 

 م 2018ا ول 
 مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية والرياضية  

 
 الموافقة  القرار :

 بعنوان " بناء مقياس االنحياز التأكيدي للرياضين "  سعد أحمد ربيعو د/  محمد حسين بكرجيل موضوع بحث د/ تس 6/10

 الموافقة  القرار :
 بعنوان : محمود محمد رفعت محمود تركىتسجيل موضوع بحث د/  6/11
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 لقدم.تأثير استخدام السبورة التفاعلية على تعلم بعض المهارات المندمجة لناشئى كرة ا .1
 تأثير استخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية على سرعة حركات القدمين وبعض المهارات المندمجة لناشئى كرة القدم. .2

 الموافقة  القرار :
إلعادة النظر فى قيدها بالقسم حيث انه تم الغاء قيدها لموضوع المسجل  ايمان جالل قطب عبدهللاالطلب المقدم من الباحثه /  6/12

اثر برنامج تاهيل حركى مائى على تحسين الكفاءه البدنيه والوظيفيه واالرتقاء بمستوى االداء الوظيفى للجهاز ن " بعنوا
 " حيث انها كانت تمر بظروف مرضيه . الدورى والتنفسى وبعض الصفات البدنيه لكبار السن

 الموافقة  القرار :
بناءا  على إقتراح مجالس األقسام المختصة السماح والتى تنص على )  ( من الالئحة 29النظر فى تفعيل المادة رقم )  6/13

للطالب المصريين واألجانب باإللتحاق ببرامج الدراسات العليا عن طريق التعلم عن بعد أو التعلم اإللكترونى والمشتركة مع 
طريق التعلم عن بعد أو التعلم  الجامعات األجنبية والهيئات المرتبطة مع جامعة مدينة السادات باتفاقيات ثقافية عن

 ( اإللكترونى
 الموافقة  القرار :

 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 
تقرير السيد أ . د /  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد أ . د / مدير مركز الخدمة العامة بالكلية عن 

 م .  2017/  2016 أنشطة المركز خالل العام السابق
 ويتضمن األنشطة واهم المعوقات التى تواجه استكمال دور المركز فى تقديم خدماته .

 أحيط المجلس علما  القرار :

7/2 

المذكرة المقدمة من السيد أ . د /  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن الخدمات والمساهمات التى يمكن 
ية للسادة رجال األعمال بمدينة السادات ، وذلك خالل ملتقى رجال األعمال التى تنظمه الجامعة يوم االربعاء تقديمها من الكل

 م بفندق الجامعة . 2018/  2/  14الموافق 

 أحيط المجلس علما  القرار :
/  10أقيم يوم السبت الموافق  لعالج سرطان األطفال بالمجان والذى 57357مناقشة تقرير زيارة فوج طالب الكلية لمستشفى  7/3

 كنوع من المشاركة المجتمعية للكلية والجامعة .   2018/  20

 أحيط المجلس علما  القرار :
 م . 2018/  2/  26لعالج سرطان األطفال بالمجان في زيارة الكلية يوم االثنين الموافق  57357رغبة ادارة مستشفى  7/4

 أحيط المجلس علما  القرار :
مخاطبة السادة رؤساء األقسام كل فى تخصص قسمه إلبرام اتفاقات بين األقسام العلمية بالكلية ومركز الخدمة العامة فى عقد  7/5

صابات وتأهيل للطالب لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل .  ندوات ودورات تدريبية وتحكيمية وا 

 الموافقة . القرار :
 ثامناً : ما يستجد من أعمال 

وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص اقامة حفل عيد األم يوم  لبيب عبد العزيز لبيبلب المقدم من السيد أ.د/ الط 8/1
 م  20/3/2018الثالثاء الموافق 



 الموافقة . القرار:

أ.د/ عميد الكلية في انهاء  الطلب المقدم من السيد أ.د/ محمد الباقيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لتفويض السيد 8/2
 وكذلك كافة احتياجات الكلية األخري . 2021 -2017االجراءات القانونية الخاصة بالخطة الخمسية 

 الموافقة . القرار:

الي كلية تربية عام للمشاركة  احمد خفاجيبخصوص عدم الموافقة علي ندب أ.م.د/  محمد الباقيري الطلب المقدم من السيد أ.د/  8/3
ي اعمال االمتحانات والكنترول وذلك لعدم أمانته في الطلب عامين متتاليين ، حيث انه لم يقم بتقديم اية اقرارات ممانعة للكلية ف

 رغم وجود زوجته بالدراسات العليا وعمله بهذا الكنترول مخالقاا لقانون تنظيم الجامعات .
 الموافقة . القرار:

  2018فبراير  18 – 14لمشاركته في مؤتمر لندن الدولي في الفتره من  احمد خفاجي /.م.دالطلب المقدم من السيد أ 8/4
 م وعرضها علي مجلس الكلية بعد انتهاء الموعد . 12/2/2018عدم الموافقة نظراا لضيق الفترة الزمنية المقدم فيها الطلب وهي يوم  القرار:

لتبرع لبناء مسجد " مصلي " بالكلية علي ان يكون التبرع في صورة عينية الطلب المقدم من بعض اعضاء هيئة التدريس بشأن ا 8/5
 –أدوات كهرباء  –سجادوموكيت  –رخام  –سيراميك  –اخشاب  –طوب  –حديد  –زلط  –رمل  –بالمواد التالية " اسمنت 

 مرواح ووحدة سماعات اذاعية ... الخ " وكذلك تحمل تكلفة المقاول بالكامل .
 فقة وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالكلية ورفع الموضوع لمجلس الجامعة ، مع اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة .الموا القرار:

بخصوص تصويب الطلب المقدم من بعض اعضاء هيئة التدريس بالكلية للتبرع بصورة عينية وحذف قيمة المبالغ المالية وذلك  8/6
( دورة مياة بمبني الكلية ) ب ( وكذلك توسيع صالة التمرينات والجمباز وانشاء صالة للياقة البدنية  2ألعمال واصالح عدد ) 

وتجهيز مدخل ادارة وحدة ضمان الجودة وتحمل تكلفة المقاول بالكامل، حيث ان ماتم التبرع به فعلياا كان في صورة عينية وليس 
 في صورة مبالغ مالية وغير محددة القيمة .

 .الموافقة وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالكلية ورفع الموضوع لمجلس الجامعة ، مع اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة  رار:الق
االسكندرية  –جامعة فاروس  –طالب بطب اسنان  مطلق خالد مطلق العازميبخصوص تصويب الطلب المقدم من السيد /  8/7

وحذف قيمة المبالغ المالية وذلك للمساهمة في بعض اعمال تجديد وتطوير المنشئات بالكلية والتبرع  للتبرع بصورة عينية
بالخامات التالية " سيراميك وأدوات صحية وخشب ودهانات وشبابيك الوميتال وما يستجد " وتحمل تكلفة المقاول لتجديد حجرة 

دور الثالث بمبني الكلية ) ب ( ، حيث ان ما تم التبرع به فعلياا كان في الجودة ودورة المياة الملحقة بها وكذلك دورة مياة بال
 صورة عينية وليس في صورة مبالغ مالية وغير محددة القيمة .

 مة .الموافقة وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالكلية ورفع الموضوع لمجلس الجامعة ، مع اتخاذ االجراءات القانونية الالز  القرار:

بخصوص تصويب الطلب المقدم من بعض اعضاء هيئة التدريس بالكلية للتبرع في صورة عينية وحذف قيمة المبالغ المالية  8/8
وذلك الستكمال اعمال انشاء صالة للياقة البدنية وتركيب وحدة جاكوزي وساونا واعمال االصالح والتجديد وتحمل تكلفة المقاول 

 بالكامل .
 فقة وتم قبولها من لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالكلية ورفع الموضوع لمجلس الجامعة ، مع اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة .الموا القرار:

بشأن الدعوة المقدمة لسيادته لحضور مؤتمر " تحديات الرياضة  محمد عبد العظيم شميسالطلب المقدم من األستاذ الدكتور /  8/9
 م . 15/3/2018وحتي  13/3طنة واإلرهاب )واقع وحلول (" باألقصر جامعة جنوب الوادي في الفتره من العربية بين الموا



 . الموافقة القرار:
 2017بخصوص قبول اعتذاره عن دخول امتحان دورة الخريف  عبد هللا محمد عبد هللا ابراهيمالطلب المقدم من الطالب /  8/10

 وذلك لظروف خاصه به .
 . موافقةال القرار:

وذلك  2017بخصوص قبول اعتذارها عن دخول امتحان دورة الخريف  وئام عبد العزيز محمودالطلب المقدم من الطالبة /  8/11
 لظروف خاصه بها .

 . الموافقة القرار:
 .... وهللا ولى التوفيق. وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراا 

  يــــن المـجلسأم       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى          
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