
 
 

 الحضـــــــور:

السيد ( برئاسة 219ساعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام ال 17/9/2019الموافق  الثالثاءإنه في يوم 
 من: وبحضور كالا  احمد محمد بيومي رئيس الجامعة والمشرف العام للكليةاألستاذ الدكتور/ 
  عن الحضور : وتغيب

 
 
 

 : االفتتاح

 رئيس الجامعة والمشرف علي الكلية  احمد محمد بيوميافتتح السيد األستاذ الدكتور/  

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 219 رقم الجلسة
العام 
 2017/2018 الجامعي

 17/9/2019 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الحادية عشر 

نهاية 
 الثانية  االجتماع

مكان 
 قاعة مجلس الكلية  جتماعاال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 المشرف علي الكلية أ.د/ احمد محمد بيومي 1

 يا والبحوثوكيل شئون الدراسات العل أ.د/ احمد ابراهيم عزب 2

 وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمد عنبر بالل 3

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية أ.د/ احمد سعيد خضر 5

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةرئيس قسم  عأ.د/ خالد عبد الحميد شاف 6

 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 8

 وتطبيقات العاب القويرئيس قسم نظريات  أ.د/ عزة محمد العمري  9

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 10

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 11

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات العاب القوي أ.د/ مصطفي مصطفي عطوه 12

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب ديبأ.د/ جوزيف ناجي أ 13

 استاذ بقسم  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ احمد امين الشافعي 14

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية أ.د/ نرمين رفيق محمد  15

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية استاذ بقسم  أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 16

" المضرب  استاذ متفرغ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات أ.د/ محمد جمال الدين حماده 17
ضية استاذ متفرغ بقسم  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الريا أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 18 خبير" 

 استاذ بقسم  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير " أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 19 "خبير" خبير "

 عن مدير وحدة ضمان الجودة أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 20

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 21

 اقدم استاذ مساعد الحميد أ.م.د/ شرين محمد عبد 22

 الوظيفة االسم م

 اقدم مدرس د/ شريف محمد عبد المنعم يونس 1



دة أعضاء المجلس الجدد وتقدم والتهنئة للسا الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب
ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة  سيادته بالشكر والتقدير ألعضاء مجلس الكلية السابق

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
 

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم الاطالع وتمت املصادقة .القرار: 

  م 2019 سبتمبر على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر املصادقة  1/2

 تم الاطالع وتمت املصادقة .القرار: 

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

 تم الاطالع وتمت املصادقة .القرار: 

 عامةثانيًا: موضوعات 

 عرض املوضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1

 
 
 القرار : أحيط املجلس علما

 للتشكيل الجديد للمجلس  2/2
 
 م 2019/2020بخصوص اختيار امين سر مجلس الكلية طبقا

 لسر مجلس الكلية .القرار:  
 
 تكليف السيد أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم أمينا

 م  2019/2020بخصوص اعتماد خطة الصيانة  2/3

 القرار: املوافقة

 م . 2019/2020املنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعي بخصوص اعتماد تشكيل اللجان  2/4

 القرار: املوافقة

من قرار  17/2وفق املادة م 2019/2020تشكيل لجان إلاشراف على مادة التدريب امليداني )التربية العملية( للعام الجامعي 

 على النحو التالي:2014ةلسن 600 تور/ رئيس الجامعة رقمألاستاذ الدك

 ألاعضاء اللجنة

 لجنة إلاشراف العام

 تشكل برئاسة عميد الكلية الذي يتولى مهام املشرف العام وعضوية كل من:

 وكيل الكلية املختص -

عدد من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين يرشحهم القسم العلمي املختص وبحد  -

 عضاء.أقص ي عشرة أ

 الفنيلجنة إلاشراف 

د من عميد الكلية املشرف العام وتشكل برئاسة يشكلها القسم العلمي املختص وتعتم

 وكيل الكلية املختص وعضوية كل من السادة:

 خمسة من أعضاء هيئة التدريس من القسم العلمي املختص بالكلية. -

 .ة والتعليمأعضاء من املشرفين الخارجيين من املوجهين بالتربيخمسة  -



ملختص وتعتمد من عميد الكلية املشرف العام وتشكل بقرار من يشكلها القسم العلمي ا 2/5

عميد الكلية في بداية العام الدراس ي برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 وعضوية كل من السادة:

راسات العليا وكيل الكلية للدراسات العليا )في حالة وجود تربية عملية لطالب الد -

 بالكلية(

 أمين الكلية. -

 رئيس قسم التربية العملية املختص. -

 مدير إدارة شؤون الطالب بالكلية. -

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية. -

موظفين علي  10( طالب في مرحلة البكالوريوس وبحد اقص ي 500موظف إداري لكل ) -

 مستوي الكلية بالكامل.

موظفين  10حد اقص ي لة الدراسات العليا وب( طالب في مرح500)موظف إداري لكل  -

 علي مستوي الكلية بالكامل.

عضوين من إلادارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة بكل كلية بها تربية  -

عملية لطالب مرحلة البكالوريوس والليسانس وعضو من إلادارة العامة للدراسات 

 ها تربية عملية لطالب الدراسات العليا.العليا بالجامعة بكل كلية ب

لجنة املتابعة 

امليدانية )مكتب 

مديرية التربية 

 والتعليم(

يصدر بتشكيل هذه اللجنة في بداية كل عام دراس ي قرار من عميد الكلية املشرف العام  

( -وتشكل برئاسة 
 
أو من ينيبه من املديرين  وكيل وزارة التربية والتعليم.. )رئيسا

 ميين وعضوية السادة:العمو 

، إعداديفنى،  ثانوي عام،  ثانوي ) يتدرب فيها الطالب  يتعليمية التالاملراحل  مديري  -

 ، تربية خاصة(أطفال، رياض ابتدائي
 

  املوافقة . القرار :

 ملتطلبوووات لجووو 2/6
 
ان الجوووودة بخصووووص موووا جووواء بمحضووور لجنوووة املكتبوووات بشوووأن تخصووويص قاعوووة لالطوووالع بجووووار مكتبوووة الكليوووة وفقوووا

 املختلفة 

 . احيط امل القرار :
 
 جلس علما

بخصوص ما جاء بمحضر لجنة املكتبات بشأن املطالبوة بييوادة املبلومل املخصوص لشوراء كتوب ، حيوك ان الكليوة بهوا سوبعة اقسوام  2/7

 علمية واملبلمل املقرر املخصص لكل قسم ال يفي باحتياجاته من الكتب الالزمة .

 احيط امل القرار :
 
 .  جلس علما

( مون وحوودات الارفوف السووتيعاب كوم الكتووب  15جنووة املكتبوات بشووأن املطالبوة بتملويوود املكتبوة بعوودد ) بخصووص موا جوواء بمحضور ل 2/8

 املوجودة باملكتبة .

 م .  2019/2020ادراج وحدات ألارفف ضمن احتياجات الكلية للعام الجامعي  القرار :

    شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

3/1 

 علي موافقة
 
علي  السيد أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب  تربية الرياضية بشأن حصول قسم اصول ال بناءا

م وذلك الشتراك سيادته في لجان الاعداد والتنظيم في بطولة الجمهورية  18/9/2019الي  2/9/2019التفرغ في الفترة من 

 علي قرار وز  2019ل شهر سبتمبر الثانية والخمسون واملقامة في مدينة بور سعيد خال
 
 ير الرياضة .م بناءا

 لموافقةالقرار : ا



3/2 
 علي عرض

 
املدرس  السيدة م.م / والء احمد السيد طاحون قسم علوم الصحة الرياضية بشأن نقل بناءا

 جامعة املنوفية . –املساعد بالقسم  الي كلية التربية الرياضية 

 القرار : عدم الموافقة .

3/3 
 علي موافقة 

 
السيدة  د/ ايمان    الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تعيين قسم نظريات وتطبيقات بناءا

املدرس املدرس بالقسم  بوظيفة استاذ مساعد بذات القسم والكلية  كمال الدين ابراهيم المعصراوي

 . والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادتها بنجاح لجنة الترقى

 الموافقة .  القرار :

3/4 

 علي عرض 
 
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تشكيل لجنة فحص ثالثيةقسم  بناءا

املدرس املساعد بالقسم  تمهيدا ملنح سيادته درجة مدرس بقسم  اللطيف عبد الهاديدللباحث / محمد عب

علي ان يتم تشكيل لجنة م 27/8/2019اضية حيك منح الدرجة بتاريخ نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الري

 فحص ثالثية وتتكون من السادة 
 الوظيفة ألاسم م

 –بكلية التربية الرياضية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية استاذ ورئيس  قسم أ.د/ امل صالح سرور  1

 جامعة مدينة السادات

 –بكلية التربية الرياضية  ت وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريا أستاذ مساعد بقسم  سعيد ة محمد الم.د/ ماجدأ. 2

 جامعة مدينة السادات

 –بكلية التربية الرياضية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ مساعد بقسم  م.د/ ياسر على قطب أ. 3

  اداتدينة السجامعة م
 الموافقة . :القرار

3/5 

 علي عرض
 
 أ/ نشأت سيد سالمة قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن  انتداب بناءا

ها ترم ثانى(، كذلك انتداب سيادت –لتدريس مادة الايقاع للفرقة الثانية بنات الئحة جديدة)ترم أول  -خبيرة الايقاع املوسيقي

  . التمرينات والتعبير الحركى "للفرق الدراسية ألاولى والثانية والفرقة الرابعةس مادتى "للمصاحبة املوسيقية فى تدري
 الموافقة . :القرار

3/6 

 علي موافقة 
 
السيد أ.د/ سعيد  انتدابقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن  بناءا

م  نظريات وتطبيقات املناهج وطرق التدريس وعلوم الحركة أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقس رعبدالرشيد خاط

جامعة السادات لتدريس مادة التمرينات والعروض الرياضية  ) تخصص اول + تخصص   –الرياضية ، كلية التربية الرياضية 

 .ثاني ( للفرقة الثالثة بالكلية 

 الموافقة . :القرار

3/7 

 علي موافقة
 
بشأن تعيين السيدة   الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات  بناءا

ألاستاذ املساعد بالقسم  بوظيفة استاذ التمرينات بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  أ.م.د/نجالء فتحى مهدى

 جتياز سيادتها بنجاح لجنة الترقى .والتمرينات والعروض الرياضية بذات القسم والكلية والجامعة ذلك بعد ا

 الموافقة  . :رارالق

3/8 

 علي موافقة 
 
الباحثة/ تيسير  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تعيين بناءا

املعيدة بالقسم  بدرجة مدرس مساعد بالقسم  حيك تم موافقة مجلس الجامعة على  عبدالفتاح محمد الخفيف

الرسالة " تأثير إستخدام التعلم املعكوس على مستوى أداء بعض مهارات البالية  م وكان عنوان27/8/2019نح الدرجة بتاريخ م

" 

 الموافقة . :القرار



3/9 

 علي موافقة 
 
الباحثة/ رشا  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تعيين بناءا

قسم حيك تم موافقة مجلس الجامعة على منح املعيدة بالقسم بدرجة مدرس مساعد بال وتمحمود سامى على شلت

م وكان عنوان الرسالة " تأثير إستخدام استراتيجية كيلر على تعلم بعض املهارات ألاساسية 27/8/2019الدرجة بتاريخ 

 للتمرينات الفنية إلايقاعية لطالبات كلية التربية الرياضية "

 . افقة المو :القرار

3/10 

 علي موافقة 
 
ية التربية الرياضية جامعة مدينة لكب نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب مقسو بناءا

 وألاساتذة ألاساتذةرياضة املدرسية لترقية لمية الدائمة للالع اللجنة نع التقرير الصادر نو بنسخة ممالسادات مدعو 

املدرس  يفمحمد الخف ح/شيماء عبد الفتا الدكتوردة السي .بشأن تعيين املساعدين

 . بنجاح لجنة الترقي هابعد اجتياز سيادت كية والجامعة وذللوالكم بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسوالقسم بالدكتور 

 الموافقة القرار :

3/11 

 علي موافقة
 
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بناءا

لترقية  للتربية الرياضية لجنة )الرياضة املدرسية(العلمية الدائمة  اللجنة بنسخة من التقرير الصادر عن مدعوم

املدرس  لي إبراهيم بيليمحمد بي /السيد الدكتور ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بشأن تعيين

 .لجنة الترقيبنجاح  ادتهسي بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز  مساعدبوظيفة أستاذ بالقسم 

 الموافقة . القرار :

3/12 

 علي موافقة
 
قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  بناءا

لترقية  للتربية الرياضية لجنة )الرياضة املدرسية(اللجنة العلمية الدائمة  عوم بنسخة من التقرير الصادر عنمد

املدرس  والء محمد كامل العبد /السيدة الدكتور ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بشأن تعيين

 .لجنة الترقيبنجاح  سيادتها بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز  مساعدبوظيفة أستاذ بالقسم 

 الموافقة . القرار :

3/13 

 علي موافقة
 
نازالت والرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات قسم نظريات وتطبيقات امل بناءا

الاستاذ املساعد  االستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد االبياري  بشأن منح السيد

كة اصة بدون مرتب للعمل كمدرب للفريق الوطني املغربي للكاراتيه بالجامعة امللكية املغربية بدولة اململبالقسم إجازة خ

 من تاريخ قيام سيادته بها, ومرفق طية صورة من العقد.
 
  املغربية وذلك ملدة عام أول اعتبارا

 الموافقة . القرار :

3/14 

 جامعة مدينة السادات بشأن انتداب – ة العامأ.د/ عميد كلية التربيالخطاب الوارد من السيد 

وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية الاستاذ بقسم نظريات السيد أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 

    م 2019/2020لتدريس مادة املهارات الرياضية  يوم واحد من كل اسبوع للعام الجامعي 

 الموافقة . القرار :
 طالب شئون التعليم والرابعا: 

4/1 

معوة اليقوازيق و بيوان الحالوه املقودم بيان الحاله املقدم من الطالبه / ايمان محمد عبد العظيم دياب بكلية التربيوة الرياضوية جا

موون الطالوووب / محمووود عبووود السوووالم محموود اسوووماعيل بكليوووة التربيوووة الرياضوووية جامعوووة دميووا  بيوووان الحالوووه املقووودم مووون الطالوووب / 

 م 2018/2019ن بكلية التربية الرياضية جامعة دميا   للفرقه الاولى محمد احمد سامى العجا

 .القرار : تعرض علي لجنة املقاصة

4/2 
بخصووووص بيانوووات الحالوووه املقدموووه مووون طوووالب السووونوات السوووابقة لاللتحووواق بالكليوووة و املحوووولين مووون الكليوووات الاخووورى الوووى الكليوووة 

 قبول جميع الطالب ام سيتم تحديد العدد معين  .والذين ادوا اختبارات القدرات بالكلية هل سيتم 



 كلية مع عدم قبول اى طالب ادوا القدرات خارج الكلية .يتم قبول جميع الطالب املؤدين القدرات بالالقرار : 

 2019/2020بخصوص تحديد الوان اليى لجميع الفرق الدراسية للطلبة و الطالبات للعام الجامعى  4/3

 .علي ان يحدد لون لكل فرقة دراسية علي غرار العام املاض ي ةالقرار :  املوافق

4/4 

 من : 2018/2019للفرقة الرابعه للعام الجامعى  تشكيل كنترول التراكمى لدور سبتمبر 
 
 من كال

 أ.م.د  / فتحى توفيق

 أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم 

 أ.م.د/ رحاب عراقى

 القرار : املوافقة. 

 2019/2020راسيه للفرق الاربعه للعام الجامعى بشأن الجداول الد 4/5

 القرار : احيط املجلس علما 

ول  الوووارد مووون الادارة العامووه لشوووئون التعلوويم و الطوووالب بالجامعووه بخصووووص سوورعه الان هووواء مووون بخصوووص الاسوووتعجال الا  4/6

 الخطه الدراسيه  ملراجع ها .

 الخطه الدراسيه القرار : مخاطبه الاقسام العلميه التى لم ترد بها

صووص الطوالب املتقودمين لنقول قيودهم الخطاب الوارد من الادارة العامه لشوئون التعلويم و الطوالب )ادارة التسوجيل ( بخ 4/7

الوى الكليوة و لووم يتقودموا باسووتكمال اجوراءات قيوودهم بكليواتهم التووى يوتم نقول قيوودهم مكهوا يووتم معوامل هم كطووالب بواقين بوودون 

  20/12/2015( بتاريخ 641املجلس الاعلى للجامعات رقم ) عذر وذلك طبقا لقرار 

 القرار : احيط املجلس علما 

 2019/2020د الاختيارات الاول و الثانى للفرقة الثالثه للعام الجامعى بشأن تحدي 4/8

ول و الثوانى علوى ان يكوون الحود ( للحضور مع بدايه الدراسوة لتسوجيل رغبواتهم الا I Tيتم التنبيه على الطالب من خالل وحده ) القرار : 

 الادنى خمسه طالب و بحد اقص ى عشرون طالبا .
 فية  خامسًا: العالقات الثقا

5/1 

ادارة الاتفاقات واملؤتمرات كتاب السيد  – االدارة العامة للعالقات الثقافية الخطاب الوارد الينا من

وري الوارد من السيد املستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين الاستاذ الدكتور /  وزير التعليم العالي بشأن الكتاب الد

امللك حمد بن عيس ى ال خليفة الستخدام تكنولوجيا املعلومات  -لجائية اليونسكو  بالقاهره بشان الاعالن عن بدء التقديم 

لذكاء الاصطناعي والعلوم والتي تمول من مملكة البحرين وسيكون البحك في مجال توظيف ا 2019والاتصال في التعليم لعام 

   الحديثة للتجديد والتطوير في الحقل التربوي والتعليمي .

  مجلس علماً .احيط ال:القرار

5/2 

ادارة الاتفاقيوات واملوؤتمرات بشوان كتواب وزيور  – االدارة العامة للعالقات الثقافية الخطواب الووارد الينوا مون

ح اموووين مجلوووس الووووزراء بوووا جراءات التوووي يجوووب اتخاذهوووا حوووال 0مووون السووويد اللوووواء أالتعلووويم العوووالي بشوووان الكتووواب الووودوري الووووارد 

 تنظيم فاعليات وانشطه . /الرغبة في ابرام اتفاقيات 

  احيط المجلس علماً .:القرار

5/3 

ادارة الاتفاقيات واملؤتمرات بشان كتاب السيد  – االدارة العامة للعالقات الثقافية الخطاب الوارد الينا من

ية في مجال التعليم الاستاذ الدكتور / الامين املساعد للمجلس الاعلى للجامعات مرفقا به نسخه من مشروع الاتفاقية الاطار 

 العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية  .

  احيط المجلس علماً .:القرار



 سادسًا : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

  -التالى : ة املاجستير فى التربية الرياضية للباحثين املقيدين بدرجة املاجستير فى التربيه الرياضية على النحو منح درج

 نانى أحمد رفعت إبراهيم مسعود املقيد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب-1

 لتدريس وعلوم الحركة الرياضية محمد عبد الوهاب فرج البلوش ى املقيد بقسم املناهج وطرق ا -2

 علوم الحركة الرياضيةعبد العييي محمد عباس الرئيس املقيد بقسم املناهج وطرق التدريس و  -3

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  دمحمود جابر عبد العييي زهو املعي -4

  . مع رفع الموضوع لمجلس الجامعةالموافقة : القرار

6/2 

 2017بدورة الخريف  املقيد   إيمان حافظ محمد هاللتسجيل موضوع رسالة املاجستير   فى التربية الرياضية للباحثة / 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضة  بعنوان )تأثير استخدام تكنولوجيا الواقع إلافتراض ى على نواتج تعلم 

 (   ةنات إلايقاعيبعض الوثبات فى التمري

 تحت إشراف :

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض    د/ أمل صالح محمد سرور أستاذ التمرينات والعروض الرياضة ورئيس قسم0أ

 الرياضة  

 د/ وسام عادل السيد أمين أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضة  0م0أ

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة الموافقة : القرار

6/3 

املقيد بدورة الخريف       محمد صالح محمد البلونىباحك / تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية لل 

ل التنفس على تدريبات التحكم فى معد مبقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بعنوان )تأثير استخدا 2017

  متر حرة الناشئين   (100بعض مكونات اللياقة البدنية والوظيفية واملستوى الرقمى لسباحى

 :تحت إشراف 

 د/ أحمد أمين أحمد الشافعى أستاذ التدريب الرياض ى بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  0أ

 يقات املنازالت والرياضات املائيةد/ وسام محمد ذكى مدرس بقسم نظريات وتطب

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة الموافقة : القرار

6/4 

:  
 
حتى  1/10/2019املقيدين بدرجة املاجستير فى التربية الرياضية ملدة عام وذلك فى الفترة من  نمدة الدراسة للباحثي مد -أوال

  -وهم : 30/9/2020

 تطبيقات املنازالت والرياضات املائية  محمد سعيد محمد القواس بقسم نظريات و  -1

 ضات املائية  أحمد حسام فتحى غراب بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والريا -2

 ممدوح طة الحسينى أبو عبيد قسم أصول التربية الرياضية  -3

 املوافقة بناءا علي التقارير املقدمه من هيئة الاشراف .  : القرار 

6/5 

فى الفترة من  2020/ 2019للعام الجامعي  2019ى دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية  دور الخريف تحديد موعد  امتحان تأهيل

  9/10/2019حتى 3/10/2019

 اليوم املادة التوقيت 

 3/10/2019الخميس  العام 1-10من

 5/10/2019السبت  التخصص 1-10من

 7/10/2019الاثنين  املرتبط 1-10من

 9/10/2019ألاربعاء  ، التخصص، املرتبط( الشفوي ) العام 1-10من

 الموافقة  : القرار

 البيئة سابعًا : لجنة شئون خدمة المجتمع و



7/1 
م تم ترشيح أسم السيده / دعاء شوقي عبد العليم أمينآ  2020/  2019تحديد مسمي امين سر اللجنة من بين أعضائه للعام الجامعة 

 م      2020/  2019للجنة للعام الجامعى 

 .  : القرار 
 
 احيط املجلس علما

7/2 

ون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بخصوص موازنة الجامعة طبقآ ملعايير البرامج بشأن الخطاب الوارد من مدير عام / الادارة العامة لشئ

،  1/1،  1/10م )  2019/2020ن العام املالى والاداء بناء على طلب وزارة التعليم العالي وموافاتها بهذه البيانات فى نهاية كل ثالث أشهر م

1/4  ،1/7  . ) 

 .  : القرار 
 
 احيط املجلس علما

ان مخاطبة الاقسام العلمية بالكلية لتقديم مقترح الندوات وورش العمل واملؤتمرات التى تدخل ضمن مهام خدمة خدمة املجتمع بش 7/3

 م . 2020/  2019وتنمية البيئة للعام الجامعى 

 .  : قرار ال
 
 احيط املجلس علما

يقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية للعام الجامعي بشأن خطة الدورات والندوات وورش العمل املقترحة بقسم نظريات وتطب 7/4

  -م وتم اقتراح الدورات والندوات الاتية :2019/2020

 ة / سامية علوبة دورة / مدربه لياقة بدنية وايروبيكس بالتعاون مع اكاديمي-1

 دورة تدريب جمباز الايروبيك بالتعاون مع الاتحاد املصرى للجمباز -2

 تحكيم جمباز فنى بالتعاون مع الاتحاد املصرى للجمباز  –دورة تدريب -3

 ندوة عن ) التعبير الحركى والفنون املسرحية (  -4

يات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية لتحديد املواعيد وعقد هذه املوافقة مع التنسيق مع السيدة أ.د / رئيس قسم نظر   : القرار 

 م 2020 /2019دراس ى الاول والثانى للعام الجامعى الدورات خالل الفصل ال

ت السيد أ.د / رئيس بناءآ على املكاتبة املرسلة من السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بناءآ على توجيها 7/5

م وفقأ للمعايير الاسترشادية املرسلة من  2019/2020الجامعة بشأن استعدادات الجامعة ملسابقة أفضل جامعة مصرية للعام الجامعي 

 وزارة التعليم العالى والبحك العلمى .

لبنية التحتية وكذلك تقرير عن اسهامات الكلية فى خدمة تكليف كال من السيد أمين الكلية والسيد معاون الكلية  عداد تقريربحالة  ا : القرار 

 املجتمع والبيئة .
 ال ثامنًا : ما يستجد من أعم

 م  2019/2020بخصوص اعتماد نتيجة مرحلة الدبلوم  8/1

 املوافقة .القرار : 

لي انتداب السيد الدكتور / احمد عيد الطلب املقدم من قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بخصوص املوافقة ع 8/2

كلية التربية الرياضية جامعة الاسكندرية وذلك لتدريس مقرر  – يوسف املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية

. 
 
 الجودو بنين " ختياري اول وثاني " الفرقة الرابعة بواقع يومين اسبوعيا

 الموافقة  : القرار

 .... وهللا ولى التوفيق. الثانية ظهراً  اختتمت الجلسة في تمام الساعةجد من أعمال وما لم يست

 رئيس المجلس              ن المـجلسأميــــ         

 

أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد 

 العليم

 المشرف العام للكلية       

           

 أ.د/ احمد محمد بيومي     

 SQ0000000F101206:  رقم نموذج

17/9/2017( 2/0)االصدار  


