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 الحضـــــــور:

السيد ( برئاسة 6عقدت الجلسة رقم )ونصف عشر  الثانيةلساعة م  في تمام ا 10/2/2020املوافق  الاثنينإنه في يوم 

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

 -واعتذر عن الحضور:

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 1

 أقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم يونس 2
ل واعتذر عن الحضور " لمهمة رسمية لتمثي            

 الجامعة " :
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 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري 

 -وتغيب عن الحضور : 
 استاذ بقسم   نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 1

 
  :االفتتاح

م" والترحيب بالسادة الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحي  احمد ابراهيم عزبافتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي 6 رقم الجلسة

  الثالثة نهاية االجتماع عشر ونصف الثانية بدء االجتماع 10/2/2020 التاريخ 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

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

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ امل صالح سرور 3

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية رئيس قسم أ.د/ احمد سعيد خضر 4

 وعلوم الحركة الرياضيةاملناهج وطرق التدريس والتدريب  رئيس قسم أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 5

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  رئيس قسم أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 6

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

 اصول التربية الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 8

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  استاذ بقسم د عمارهأ.د/ احمد عبد الحمي 9

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  استاذ بقسم أ.د/ جوزيف ناجي أديب 10

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  استاذ بقسم أ.د/ احمد امين الشافعي 11

 اصول التربية الرياضية استاذ بقسم رفيق محمد أ.د/ نرمين  12

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  استاذ بقسم ا.د/ اميرة محمود طه 13

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  استاذ بقسم أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 14

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير "  استاذ بقسم هللاأ.د/ عصام الدين متولي عبد  15

 بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب " خبير" استاذ متفرغ أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  16

 لتدريب وعلوم الحركة الرياضية "خبير" بقسم  املناهج وطرق التدريس وا استاذ متفرغ أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 18
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 أعضاء املجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1
 . املصادقة وتمت الاطالع تم: القرار

  م 2020 فبراير  شهر  عن املستمر  والتطوير  دةالجو  ضمان وحدة إدارة مجلس اجتماع محضر  على ** املصادقة 1/2

 م 2020 فبراير  شهر  عن املستمر  والتطوير  الجودة ضمان لوحدة التنفيذي املجلس اجتماع محضر  على ** املصادقة

 . م 2020 فبراير  شهر  عن والتقويم القياس وحدة اجتماع محضر  علي ** املصادقة

 م . 2020 فبراير  شهر  عن تالاحتياجا لجنة اجتماع محضر  علي املصادقة** 

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع مركز الخدمة العامة عن شهر فبراير 

 م  2020** املصادقة علي محضر لجنة الاشراف العام للتربية العملية ) التدريب امليداني ( عن شهر فبراير 

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

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

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .
 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمرثانيًا: 

 " الرياضية التربية كلية"  املؤسس ي التقييم اعادة لزيارة للتقدم املطلوبة الوثائق من الانتهاء بشأن 2/1

 . احيط املجلس :القرار
ً
 علما

 /د ، الشافعي احمد /د.أ من تشكيلها واملقترح الحالي الوضع علي للوقوف الاداري  الجهاز  مكاتب علي للمرور  لجنة تشكيل بشأن 2/2

 ملراجعة الكلية عميد/  الدكتور  الاستاذ السيد من املقدم الطلب علي بناءا ، البحيري  جمال /ا ، كابوه ندا /د ، كمال مني

 . الاداري  الجهاز  ببمكات ألاوضاع

 . :القرار
ً
 احيط املجلس علما

 " الرياضية التربية كلية"  املؤسس ي التقييم اعادة لزيارة الاستعداد اطار  في املحاكاه زيارة موعد تحديد بشأن 2/3

 . :القرار
ً
 احيط املجلس علما

 . م 2025/م2020 بالكلية الخاصة الاستراتيجية للخطة البيئي بالتحليل الخاصة الاستبيانات اعتماد بشأن 2/4

 املوافقة . :القرار

 استخدام لكيفية عمل ورشة تنفيذ بشأن  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر من املقدم املقترح بشأن 2/5

 ISO 9001:2015  الدولية القياسية املواصفات"  الرسمية املخاطبات في الباركود نماذج

  :القرار
ً
 .احيط املجلس علما

 عامة: موضوعات ثالثا

 . الرياضية التربية قطاع لجنة من واملقدمة املوحدة الالئحة مقترح  بشأن 3/1

 مخاطبة لجنة قطاع التربية الرياضية بما استقر عليه رأي الكلية كالتالي : القرار :

فضل الكلية ان ال تكون هناك الئحة موحدة لكليات التربية الرياضية وبما يتيح  – 1
ُ
 التنافسية في سوق العمل .ت

 تقترح الكلية ان يكون مسماها " كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة " – 2

 بالنسبة لألقسام العلمية تقترح الكلية الابقاء علي مسميات ألاقسام العلمية بها كالتالي : – 3

 قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  -

 ة الرياضية .قسم اصول التربي -

 قسم علوم الصحة الرياضية -

 قسم العاب القوي  -

 قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي -

 قسم الرياضات الجماعية ورياضات املضرب -
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 قسم املنازالت والرياضات املائية -

 مراعاة توحيد مقررات الفرقة ألاولي علي مستوي كليات التربية الرياضية . – 4

التشريح  –النانوتكنولوجي  –الذكاء الاصطناعي  –ب مع العصر والفترة الزمنية املعاصرة مثل ) العلوم البيولوجية اضافة مقررات تتواك – 5

الثقافة الرياضية وألارقام القياسية ( ، علي ان تكون هذه  –الرياضة في الحضارات القديمة  –علم الرياضيات  –الاحصاء املتقدم  –التطبيقي 

 يارية تضاف درجاتها كمستوي رفيع .املقررات تكميلية اخت

 لتعيين 2023/2024 – 2019/2020 الخمسية الخطة بشأن بالجامعة البشرية للموارد العامة الادارة من الوارد الخطاب علي بناءا 3/2

 احتياجات عةملراج احتياجات لجنة بتشكل م 17/12/2019 بتاريخ(  4) رقم بجلسته الكلية مجلس قرار  وكذلك ، بالكلية املعيدين

، حيث تم مناقشة ما جاء بمحضر اجتماع لجنة   الجامعة من الواردة الضوابط ضوء في القادمة سنوات الخمس خالل العلمية ألاقسام

 م والذي جاء فيه ما يلي : 3/2/2020الاحتياجات بالكلية واملنعقد بتاريخ 

 الموضوع األول : 

اللها صدر بها قرارات رئيس بخصوص األحكام القضائية الصادرة والتي من خ -

 :  الجامعة بتعيين هيئة معاونة ارقام

 الخاص بتعيين السيد / مصطفي جالل عبد العظيم غانم بوظيفة معيد 25/9/2019( بتاريخ  1903رقم  ) 

 الخاص بتعيين السيد احمد جمال عبد هللا طراد بوظيفة معيد .  1/10/2019( بتاريخ  1943رقم ) 

 الخاص بتعيين السيد / احمد عبد الحميد علي زهران بوظيفة معيد . 1/10/2019اريخ ( بت 1944رقم ) 

 الخاص بتعيين السيد / محمود عبد هللا احمد شاهين بوظيفة معيد . 1/10/2019( بتاريخ  1942رقم ) 

، وحيث انه وفي حالة تطبيق قرار مجلس  حيث يشير ذلك الي الزام التعيين بشكل مطلق ) الترتيب العام دون التمييز بين البنين والبنات (

مقارنة بالعام  2018/2019( معيدات للعام الجامعي  5( معيد و )  2م والخاص بتعيين عدد )  19/1/2016( بتاريخ  175الكلية رقم ) 

 . 2017/2018السابق له 
ً
 م والذي يتعارض مع ألاحكام القضائية املشار اليها سالفأ

 ات باآلتي :حيث أوصت لجنة الاحتياج

 الالتزام باألحكام القضائية الصادرة ) الترتيب املطلق ( لخريجي الكلية . – 1

 بشعبتي التدريب  2الاكتفاء بتعيين عدد )  – 2
ً
( معيد بنين بقسم املناهج  وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية تحديدا

 الرياض ي وعلوم الحركة الرياضية  .

 جلس الكليةمع رفع املوضوع مل

 الموضوع الثاني : 

بخصوص احتياجات األقسام العلمية من الهيئة المعاونة خالل الخطة الخمسية  -

 (2019-2020/2023-2024 . ) 

 حيث جاء قرار لجنة الاحتياجات كالتالي :

 في ضوء ما ورد الي  احتياجات ألاقسام العلمية واملسجلة بمحاضر ارقام : 

 1/1/2019( بتاريخ  5رق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية رقم ) محضر قسم املناهج وط – 1

 8/6/2019محضر قسم اصول التربية الرياضية بتاريخ  – 2

  8/6/2019مذكرة السيد أ.د / رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بتاريخ  – 3

  1/1/2019( بتاريخ  290محضر قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي رقم )  –4

 8/6/2019( بتاريخ  34محضر قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمبازوالعروض الرياضية رقم  )  -5

  8/6/2019( بتاريخ  10محضر قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب رقم )  –6

 8/6/2019( بتاريخ  53محضر قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية رقم )  –7

 علي مايلي :
ً
 وبناءا

 توجيه الخطة الخمسية السابقة للتعيين في الاقسام العملية . -

 العبء التدريس ي والنسبة املرجعية للمحاضرات العملية والنظرية . -

 اعداد الهيئة املعاونة باألقسام العملية حتي تاريخه " مرفق " -

 راد املتزايد ألعداد الطالب .عدد الطالب املتوقع خالل مدة تنفيذ الخطة ومراعاة الاط -
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 وعلي ماسبق توص ي اللجنة بما يلي : 

 املوافقة علي الخطة الخمسية الحتياجات الكلية من الهيئة املعاونة كما يلي :  - 1

ة في ضوء التخصصات املطروحة ودون الاخالل باألعداد املطلوبة ، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية واعتماد مرونة تنفيذ الخطة الخمسي – 2

 مجلس الجامعة .

 العام الجامعي            

 القسم

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

 2 2 2 2 1 المناهج وطرق التدريس

 2 2 1 2 2 اصول التربية الرياضية

 1 2 1 2 1 علوم الصحة الرياضية

 2 1 1 1 1 العاب القوي

 2 1 1 1 1 الجمباز والتمرينات
الرياضات الجماعية ورياضات 

 المضرب
1 1 1 1 2 

 2 1 1 1 1 المنازالت والرياضات المائية

 13 10 8 10 8 االجمالي

49 

 علي طلب السادة رؤساء ألاقسام .القرار : 
ً
 الارجاء للعرض علي ألاقسام العلمية بناءا

   شئون أعضاء هيئة التدريس  : رابعا  

4/1 

بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  املساعد ألاستاذ الدين حسام طلحة أحمد /ور الدكت من املقدم الطلب

 في سعود امللك جامعة – البدني والنشاط الرياضة علوم لكلية الثاني الدولي العلمي املؤتمر  في الاشتراك على للموافقة الحركة الرياضية

 األبعاد ثالثية ميكانيكية بيو مجسمات تصميم" : بعنوان بحث لتقديم 2020 إبريل 15-14 من الفترة

 برياضة الكروجي لالعبات النوعية التدريبات لوضع كأساس التفريجي لمهارة

 "التايكوندو

 3D Biomechanical modeling of Mom Dollyo Hutio-chagi as a base of specific exercises for taekwondo female 

Kyorugi players ”  . 

 : املوافقة .القرار 

4/2 

 محمد/  املساعد املدرس من املقدم الطلب علي الرياضية التربية اصول قسم مجلس موافقة علي بناءا

 بتاريخ الجامعة من الصادر  املنح قرار  علي بناء القسم بذات مدرس بدرجة والتعيين الثالثية اللجنة تشكيل بشأن رسالن عبده

 . م 27/1/2020

 القرار : املوافقة .

4/3 
 دكتوراه رسالة لفحص الثالثية اللجنة تقرير  اعتماد علي الرياضية الصحة علوم قسم مجلس موافقة علي بناءا

 . الرياضية الصحة علوم بقسم املساعد املدرس غانم بسيونى الرحمن عبد/  م.م

 املوافقة . القرار:

4/4 
م.م/ عبد الرحمن املقدم من علي الطلب قسم علوم الصحة الرياضية بناءا علي موافقة مجلس 

 املدرس املساعد بقسم علوم الصحة الرياضية . بخصوص التعيين بوظيفة مدرس بالقسم . بسيونى غانم

 املوافقة . القرار:

4/5 

 هللا عبد /م من الوارد الخطاب علي القوي لعاب وتطبيقات نظريات قسم مجلس موافقة علي بناءا

 5.30 الساعة من الخميس الي السبت يوم من (ارض ي تنس لياقة بدنية ) كمدرب الرياض ي اكتوبر  سيماش بنادي التدريب بشأن جمعه

 . الرسمية العمل اوقات غير  في مساءا 7.30 الساعة الي

 املوافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراس ي . القرار:
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4/6 

ت والعروض قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينابناءا علي موافقة مجلس 

املدرس بكلية التربية الرياضية   محمد على عبد المنعم حسن البناد /  السيد علي انتداب  الرياضية

 .  فرقة الثالثة تخصص اول و ثانى  بواقع يومان فى الاسبوعمادة التمرينات لللتدريس  جامعة حلوان

 املوافقة . القرار:

4/7 

 يقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس قسم نظريات وتطببناءا علي موافقة 

كخبير لتدريس مادة الايقاع للفرقة الثانية بنات للفصل الدراس ى الثانى   نشأت السيد سالمه/ الاستاذه علي انتداب

  م . 2019/2020العام الجامعى 
 املوافقة . القرار:

4/8 

علي  رينات والعروض الرياضيةمجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتم بناءا علي موافقة

 التربية كلية الحركي وإلايقاع الحركي التعبير  تدريب بقسم متفرغ أستاذ مندور محمد المؤمن عبد حنان/انتداب السيدة أ.د

 . مادة التعبير الحركى الفرقة الثانية بنات بواقع يوم فى الاسبوعحلوان لتدريس  جامعه للبنات الرياضية

 القرار: املوافقة .

4/9 
علي  مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بناءا علي موافقة

بشأن املوافقة علي العمل مدرب ومخطط أحمال الفريق  محمود محمد رفعت محمود تركي لطلب املقدم من السيد الدكتور/ا

 . الاول لكرة القدم بنادي غزل شبين وذلك في غير أوقات العمل الرسمية

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

4/10 

علي  مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرببناءا علي موافقة 

املدرس الدكتور بقسـم نظريات وتطبيقات الرياضات  هيام عبدالرحيم العشماويالطلب املقدم من الدكتور /

املضرب بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات مدعومـ بنسخة من التقرير الصادر عن اللجنة الجماعية ورياضات 

العلمية الدائمة للرياضة املدرسية لترقية ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بخصوص املوافقة علي تعين سيادتها بوظيفة بوظيفة 

 الترقي . متطلباتاجتياز سيادتها أستاذ مساعد بذات القسـم والكلية والجامعة وذلك بعد 

 القرار: املوافقة .

4/11 

علي الطلب  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبناءا علي موافقة 

استاذ تدريب الجودو بالقسم بخصوص  عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاملقدم من الاستاذ الدكتور/

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والعاملين كمشرف فوج عن الجامعة وذلك في الفترة  اشتراك سيادته بفاعليات أسبوع

 م بجامعة سوهاج.13/2/2020:  8من 

 القرار: املوافقة .

4/12 

بناء علي الدعوة  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبناءا علي موافقة 

املعيد  محمد نصر عبد المجيد زهرانللمعيد/  WSCاملي للتدريب والاستثمار الرياض ي الرسمية املقدمة من املجلس الع

م بصفته املدير الفني ملنتخب مصر 2020مارس  12:  9بالقسم بخصوص دعوة سيادته للمشاركة ببطولة العالم بتايالند بالفترة من 

 للكيك بوكسينج.

 القرار: املوافقة .

4/13 

 3/12/2019بتاريخ  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةمجلس قسم بخصوص موافقة 

بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية والجامعة ، حيث  احمد عبد الحميد علي زهرانم علي تعيين السيد / 

وموافقة مجلس القسم والكلية افاد السيد / املستشار القانوني للجامعة بعد العرض علي سيادته باملوافقة بعد استيفاء كافة الاجراءات 

 رأي السيد املستشار . وكذلك تم موافقة السيد أ.د/ رئيس الجامعة علي 

 القرار: املوافقة .
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4/14 

 3/12/2019بتاريخ  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبخصوص موافقة 

مدرس مساعد بذات القسم والكلية والجامعة ، حيث  بوظيفة  مصطفي جالل عبد العظيم غانمم علي تعيين السيد / 

افاد السيد / املستشار القانوني للجامعة بعد العرض علي سيادته باملوافقة بعد استيفاء كافة الاجراءات وموافقة مجلس القسم والكلية 

 رأي السيد املستشار . وكذلك تم موافقة السيد أ.د/ رئيس الجامعة علي 

 املوافقة . القرار:

 شئون التعليم والطالب : خامساً 

5/1 

االدارة العامه لشئون التعليم و الطالب بالجامعه ادارة الخطاب الوارد من 

، ويحدد ( دوالر للقدرات الرياضية100يتم تحصيل مبلغ )علي ان بخصوص بعض القرارت الخاصه بالطالب الوافدين  الوافدين

 مجلس الكلية قيمة الكشف الطبي .

 . القرار :
ً
 أحيط املجلس علما

5/2 
بالفرقه الاولى بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان  عبد هللا محمد حنفى التراسىالطلب املقدم  من الطالب / 

 وذلك بسبب وجود عطل بالسيارة . 21/1/2020مادة التشريح و ذلك يوم 

 عدم املوافقة .القرار : 

بالفرقه الاولى بخصوص قبول العذر عن دخول   م حلمى محمد مسعوديارا إبراهيالطلب املقدم  من الطالبه /  5/3

 وذلك بسبب وجود عطل بالسيارة . 21/1/2020امتحان مادة التشريح وكرة القدم و ذلك يوم 

 القرار : عدم املوافقة .

5/4 
العذر بالفرقه الاولى بخصوص قبول عبد الفتاح رضا عبد الفتاح الطوخى  الطلب املقدم  من الطالب / 

 وذلك بسبب ظروف مرض والده . 5/1/2020عن دخول امتحان مادتى علم الحركه و الجمباز و ذلك يوم 

 القرار : عدم املوافقة .

بالفرقه الثانيه بخصوص قبول العذر عن دخول   مصطفى طارق شلبى الشعراوىالطلب املقدم  من الطالب /  5/5

 . 15/1/2020امتحان مادة التمرينات و ذلك يوم 

 القرار : عدم املوافقة .

بالفرقه الثانيه بخصوص قبول   عبد الرحمن محمد رشدى سيد احمد بديرالطلب املقدم  من الطالب /  5/6

. 15/1/2020العذر عن دخول امتحان مادة التمرينات و ذلك يوم 
ً
 وذلك بسبب وصوله متأخرا

 القرار : عدم املوافقة .

بالفرقه الثانيه باقى لالعاده بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان   سويلم صفوت سويلملب / الطلب املقدم  من الطا 5/7

 وذلك بسبب وصوله 13/1/2020مادة الجمباز و ذلك يوم 

 القرار : عدم املوافقة .

تحان بالفرقة الثالثه بخصوص قبول العذر عن دخول ام محمود محمد ابراهيم رقعهالطلب املقدم  من الطالب /  5/8

 . 4/1/2020مادة اصابات املالعب  و ذلك يوم 

 القرار : عدم املوافقة .

 2019/2020للفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى  اعداد الجداول الدراسيهالانتهاء من  5/9

 .القرار : 
ً
 احيط املجلس علما

 2019/2020للفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى  الخطة الدراسيةاعتماد  5/10

 القرار : املوافقة .

 2019/2020الالئحة القديمه للعام الجامعى  تخصصات الفرقة الثالثةبشأن  5/11

 مخاطبة الاقسام العلمية بضرورة احضار بيان بأسماء الطالب موزعين على التخصصات .القرار : 

 سادسًا: العالقات الثقافية  

 قات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمراتاالدارة العامة للعالالخطاب الوراد من  6/1
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بشأن باالشارة الى ماورد ألمانة املجلس من وزارة التعليم العالي بشأن اجتماعات الدوره الثانية للجنة املصرية الطاجيكية والتي 

ن الدولي عن الجانب عاو تد/ سحر نصر وزير الاستثمار وال0م بالقاهره برئاسة أ2019نوفمبر  28-27تم عقدها خالل الفتره من 

 املصري 

 .القرار : 
ً
 احيط املجلس علما

6/2 

 االدارة العامة للعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمراتالخطاب الوراد من 

املوافقة على مشروع مذكرة  21/12/2019د/ أمين املجلس ألاعلى للجامعات والذي قرر بجلسته املنعقدة بتاريخ 0بشأن كتاب أ

بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واملجلس ألاعلى للجامعات ) والجهات  تعاون 

 0د/ محمد مصطفى لطيف ) أمين املجلس ألاعلى للجامعات 0التابعة ( وتفويض أ

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

6/3 

 افية ادارة االتفاقيات والمؤتمراتاالدارة العامة للعالقات الثقالخطاب الوراد من 

بشأن الاشارة الى انه في حالة الترشيح للسفر يجب ارسال ثالثة استمارات استطالع رأي لكل عضو هيئة تدريس معتمدة 

ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ومرفه بها ثالث صور فوتوغرافية وبها بيانات املرشح كاملة وبيانات بطاقة الرقم القومي 

 .بناءا على تعليمات الجهات ألامنية –بوالده  الخاصة

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

6/4 

 االدارة العامة للعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمراتالخطاب الوراد من 

قة لجنة العالقات بشأن اجتماع لجنة العالقات الثقافية باملجلس ألاعلى للجامعات بعدم التوقيع على الاتفاقيات الا بعد مواف

الثقافية واملجلس الاعلى للجامعات على الاتفاقية واخذ راي الجهات املعنية ) مع بحث ودراسة الاتفاقيات املوقعة المكانية 

 .ارسالها ألخذ رأي الجهات ألامنية ( 

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

6/5 

 رة االتفاقيات والمؤتمراتاالدارة العامة للعالقات الثقافية اداالخطاب الوراد من 

د/ ألامين املساعد للمجلس ألاعلى للجامعات بشان انه ورد ألمانة املجلس كتاب السيدة السفير / مساعد وزير 0بشأن كتاب أ

الخارجية للشئون ألامريكية متضمنا أن قطاع الشون ألامريكية بصدد اعداد استراتيجية تهدف الى تعزيز التعاون مع دولة 

 0التينية في مختلف العمل الثنائي املشترك امريكا ال

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

6/6 

د/ عاطف 0أعلى الطلب املقدم من  مجلس قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوىبناءا علي موافقة 

وم الرياضة الذي تنظمه كلية علي لعلوم الرياضة والنشاط البدنية بشأن الاشتراك في املؤتمر الدولي الثان سيد أحمد

م ببحث 2020ابريل  15إلى  14ه  املوافق 1441من شهر شعبان  22إلى 21والنشاط البدني بجامعة امللك سعود في الفتره من 

دراسة تحليلية للتأثيرات المناخية على المستويات الرقمية لسباق المشي بعنوان *

 * 2019الدوحة  –في بطولة العالم أللعاب القوى 

 فقة مع اتباع الاجراءات القانونية .القرار : املوا

6/7 

د/ مصطفى مصطفى 0أعلى الطلب املقدم من  قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوىموافقة مجلس 

بشأن الاشتراك كمحاضر في مؤتمر املستحدثات التكنولوجية في علوم الحركة الرياضية واملقرر انعقاده بكلية التربية  عطوه

 م 22/3/2020بتاريخ  الرياضية جامعة املنصوره

 القرار : املوافقة مع اتباع الاجراءات القانونية .

6/8 

د/ أحمدعبد 0أعلى الطلب املقدم من قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى موافقة مجلس 

ه بشأن الاشتراك كمحاضر في مؤتمر املستحدثات التكنولوجية في علوم الحركة الرياضية واملقرر انعقاد الوهاب خفاجي

 م22/3/2020بكلية التربية الرياضية جامعة املنصوره بتاريخ 
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 القرار : املوافقة مع اتباع الاجراءات القانونية .

 سابعًا : الدراسات العليا والبحوث 

7/1 

واملسجل بقسم املناهج  30/3/2017املقيد بتاريخ  حسين بدر الشطيمنح درجة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

)تأثير تدريب المنحدرات علي تطوير بعض وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بعنوان 

                                                        . أنواع السرعة لالعبي كره القدم  (

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/2 

املقيدة بدرجة  اسماء جمال عبد النبي غراب /للباحثه  جستير فى التربية الرياضية تسجيل موضوع رسالة املا

ممارسة االنشطة "  بعنوانواملسجلة قسم أصول التربية الرياضية   2017املاجستير فى التربية الرياضية دور الخريف 

الترويحية لمرحلة رياض االطفال في بعض االدارات التعليمية بمحافظة المنوفية 

 " ) دراسة تحليلية (

 لجنة االشراف :
 د / محمد عبد العظيم شميس      أستاذ الادارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية 0ا

 جامعة مدينة السادات) مشرفا (.                                                                          

 محمد مهدي خضر     مدرس بقسم أصول التربية الرياضية   بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات) مشرفا (. د/رقية

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/3 

رالخريف املقيد بدو  عبد هللا على جمعة محمد حسين/  تسجيل موضوع رسالة املاجستير في التربية الرياضية للباحث

( على بعض القدرات   S.A.Qتأثير تدريبات ))  واملعيد بقسم ألعاب القوى واملسجل بعنوان 2018

 ( البدنية الخاصة والمستوى الرقمى لالعبى الوثب العالى

 تحت إشراف : 

  ألعاب القوى بالكليةبيقات د/ مصطفى مصطفى عطوة            أستاذ امليكانيكا الحيوية وعلوم الحركة الرياضية بقسم نظريات وتط0أ

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بالكلية            د/ أحمد عبد الوهاب خفاجة       0م0أ

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/4 

املقيدة بدرجة املاجستير    محمد سالم رانيا حمدى /للباحثه تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية 

عالقة الترويح الرياضي ) بعنوانأصول التربية الرياضية بقسم واملسجلة  2017فى التربية الرياضية دور الخريف 

 (باأللعاب االلكترونية لمرحلة التعليم االساسي بمحافظة المنوفية 

 لجنة االشراف :

 الادارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية  أستاذ      د / محمد عبد العظيم شميس  0أ

 جامعة مدينة السادات) مشرفا (.                                                                         

 ة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ) مشرفا (.مدرس بقسم أصول التربية الرياضية   بكلي               د / نعمة ابو  زيد جمعه    

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/5 

املقيد بدرجة    رامي محمد قاسم عبد الجواد /للباحث  تسجيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية 

ممارسة "  بعنوانأصول التربية الرياضية واملسجل بقسم م واملسجل 2018 دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية دور الخريف

بمحافظة فال في بعض االدارات التعليمية االنشطة الترويحية لمرحلة رياض االط

 ( المنوفية ) دراسة تاريخية
 لجنة االشراف :

 أصول التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية أستاذ الادارة الرياضية ورئيس قسم                 د / محمد عبد العظيم شميس 0أ

 جامعة مدينة السادات) مشرفا (.                                    

جامعة مدينة السادات ) مشرفا مدرس بقسم   أصول التربية الرياضية   بكلية التربية الرياضية      د/ احمد حلمي عبد املجيد غراب    

)                                

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

املقيد  بدرجة املاجستير فى  عوض محمد ضيف ابو محمود /للباحث  تسجيل موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية  7/6



9 

 

ياضة في االسالم ) دراسة الر"  بعنوانقسم أصول التربية الرياضية  واملسجل  2018التربية الرياضية دور الخريف 

 تاريخية ("

 لجنة االشراف :

 أستاذ الادارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية         د / محمد عبد العظيم شميس     0أ

 جامعة مدينة السادات) مشرفا (.                        

 أستاذ مساعد قسم أصول التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية             ا.م.د/ فتحي توفيق حفينة          

 جامعة مدينة السادات) مشرفا (.              

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/7 

املقيد  عبد الوهاب هالل السعيد شعبان /للباحث تسجيل موضوع رسالة  الدكتوراة الفلسفة  فى التربية الرياضية  

"  املنازالت والرياضات املائيةبعنواننظريات وتطبيقات بقسم واملسجل  2017بدرجة الدكتوراة الفلسفة  فى التربية الرياضية دور الخريف 

تأثير برنامج للتدريبات النوعية في ضوء تحليل البيوميكانيك علي مستوي 

 " عة للجودواألداء المهارى للكاتا الراب

 لجنة االشراف :

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقسم              سعيد عبد الرشيد خاطر       د/.أـ 1

 رفا()مش مدينة الساداتة كلية التربية الرياضية جامع  الرياضية                                            

 أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية       ـ أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ2

 جامعة مدينة السادات. )مشرفا(الرياضية                                                                                      

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/8 

ناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباح
ُ
املقيده  العجمىبدحة ناصر سالم  /ةثتشكيل لجنة امل

سجله بتار  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية م بقسم2017بدورة أكتوبر  
ُ
 ، ببحث بعنوان :18/12/2018يخ وامل

بناء اختبار معرفى للمهرجانات و العروض الرياضية لمعلمات المرحلة )

 ( االبتدائية بدولة الكويت

 مكونة من السادة ألاساتذة لجنة الُمناقشة والحكمأن تكون  لجنة اإلشرافوتقترح 

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  يكا الحيوية املتفرغ بقسمأستاذ امليكان               سعيد عبد الرشيد خاطر          د/.أ

 )مشرفا( مدينة الساداتة كلية التربية الرياضية جامع  الحركة الرياضية               

 ت الجمباز والتمرينات قسم نظريات وتطبيقاأستاذ التمرينات و العروض الرياضية و رئيس                     أ..د/ امل صالح سرور              

 ( والعروض الرياضية                                                             
َ
 بكلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات    ) مشرفا

 هج وطرق التدريساملنا أستاذ الجمباز إلايقاعى والعروض الرياضية  بقسم            .د/ ايمان عبد هللا عبدالحميد قطب  أ

 ( –بكلية التربية الرياضية                                                                     
ً
 جامعة الاسكندرية .       ) مناقشا

  لرياضيةبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض اأستاذ مساعد                     أ.م.د/شيرين عبد الحميد       

                                                                  ) 
ً
 كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات.    )مناقشا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/9 

ناقشـة والحكـم لرسـالة دكتـوراه الفلسـفة فـي التربيـة الرياضـ
ُ
املقيـد بـدورة  عاصم علي قنـديل /ثية للباحـتشكيل لجنة امل

سـجل بتـاريخ  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركـة الرياضـية م بقسم2016أكتوبر  
ُ
:  ، ببحـث بعنـوان19/12/2017وامل

تأثير تدريبات فن الحلقة طبقا ألماكن اللعـب المختلفـة علـى تطـوير مسـتوي )

 ( األداء الخططى للمالكمين

 مكونة من السادة ألاساتذة:  لجنة الُمناقشة والحكمأن تكون  ة اإلشرافلجن وتقترح

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  محمد محمد زكي                   أستاذ التدريب املتفرغ بقسم د/.أد/ 0ا

 )مشرفا( دينة الساداتم ةكلية التربية الرياضية جامع - الرياضية                                    

 كلية التربية الرياضية املنازالت والرياضات الفردية وعميد  املالكمة بقسمأستاذ أ.د/شريف فؤاد الجرواني                    

 طنطا )مناقشا( ةجامع-سابقا                                                                             
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  –أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية                 يد أمين خضر أحمد سع د/.أ 

 )مشرفا( مدينة السادات ةكلية التربية الرياضية جامع                                                                   

             - املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية التدريب بقسمأستاذ           أ.د/ أحمد أمين الشافعي            

 )مناقشا( مدينة السادات ةكلية التربية الرياضية جامع                                                                        

 س الجامعة .مع رفع املوضوع ملجلالقرار:  املوافقة 

7/10 

ناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباح
ُ
 علي محمد علي عبد هللا الضاحي /ثتشكيل لجنة امل

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية بقسم 2016 /28/12املقيد بدورة 

القياسات الجسمية وعالقتها بمراكز اللعب لالعبي ):  بعنوان م 15/8/2017ل بتاريخ واملسج

 ( الوطني لكرة القدم بدولة الكويت بالمنتخ

 يتم تشكيل لجنة املناقشة والحكم على النحو التالى : 

  ج وطرق التدريس والتدريب وعلوم املناه سعيد عبد الرشيد خاطر                  أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقسم د/.أ

 )مشرفا( مدينة الساداتة كلية التربية الرياضية جامع - الحركة الرياضية  

   -القياس والتقويم  بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية أستاذ أ.د/وائل السيد قنديل                           

 جامعة مدينة السادات )مشرفا (                                    

  بنها الرياضية جامعه كلية التربية ب -أستاذ كرة القدم بقسم الرياضات الجماعية وألعاب املضرب     عطوة الجوهري  ياسر محفوظ د/.أ

 )مناقشا(                                                                                                                                         

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  التدريب  الرياض ي بقسمأستاذ أ.د/ أحمد أمين الشافعي                       

 )مناقشا( مدينة السادات ةية الرياضية جامعكلية الترب - الرياضية                                                                      

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/11 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباح
ُ
بدور خريف   ألطاف غانم علي البناوه/ ثتشكيل لجنة امل

 :بعنوان م 18/11/2018بتاريخ    علوم الحركة الرياضيةاملناهج وطرق التدريس والتدريب و  م  واملسجل بقسم2017

برنامج تعليمي باستخدام النماذج ثالثية األبعاد وتأثيره على مستوي أداء بعض ) 

 ( مهارات الجمباز لطالبات دولة الكويت

 مكونة من السادة ألاساتذة:  لجنة الُمناقشة والحكم وتتكون 

 ةجامعاملناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية والقائم بعمل رئيس أستاذ      عبدهللا          .د/عصام الدين متوليأ

 سابقا )مناقشا ( مدينة السادات                     

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  سعيد عبد الرشيد خاطر             أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقسم د/ا.

 )مشرفا( مدينة الساداتة كلية التربية الرياضية جامع - الرياضية                                                         

  -الجمباز املتفرغ بقسم الرياضات ألاساسية بكلية التربية الرياضية للبنينأستاذ أ.د/حاتم أبو حمدة هليل                  

 جامعة حلوان )مناقشا(                                                                              

  كلية  - املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مساعد بقسمأستاذ     أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين     

 )مشرفا( مدينة الساداتة لرياضية جامعلتربية اا                                                             

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/12 

سجل بتاريخ  2017واملعيد واملقيد بدور الخريف   عمر بكر سالمتشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املاجستير للباحث/ 
ُ
وامل

دراسة تحليلية لبعض )بعنوان " ة ورياضات املضرب م بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعي18/11/2018

يتم تشكيل  ،(م2018متغيرات االداء الفني الهجومي بكأس العالم لكرة القدم روسيا 

 على النحو التالى :         لجنة المناقشة والحكم

 ات الجماعية ورياضات د /محمد طلعت أبو املعاطي              أستاذ العاب املضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياض٠أ

 جامعة مدينة السادات سابقا ) مشرفا ( -املضرب وعميد كلية التربية الرياضية                                                                 



11 

 

 ماعية ورياضات         أ.د/ محمود حسن الحوفي                  أستاذ كرة القدم  املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الج 

 جامعة مدينة السادات. ) مشرفا ( -كلية التربية الرياضية  -املضرب                                                                             

 بية الرياضية بالهرم كلية التر  -قسم تدريب الرياضات الجماعيأستاذ كرة القدم بقسم             مصطفى اسماعيل ماجد .ا.د

 جامعة حلوان  ) مناقشا (. -                                                                                                         

  جامعة مدينة  –الرياضية  كلية التربية -د أكرم كامل ابراهيم                   استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات املضرب ٠م٠أ

                                                   السادات) مناقشا (.                                                                                                                

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/13 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباح
ُ
واملسجل بقسم  عاشور محمد محمد جاب هللا /ثتشكيل لجنة امل

تأثير برنامج تدريبي م  بعنوان)15/11/2019نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بتاريخ 

وتحسين بعض المهارات المندمجه لالتزان الحركي علي كفاءة الجهاز الدهليزي 

 (لناشئي كرة القدم

 من السادة ألاساتذة : لجنة الُمناقشة والحكم وتتكون 

 د /محمد جمال.الدين حمادة       أستاذ كرة اليد املتفرغ  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ٠أ

 جامعة مدينة السادات)  مناقشا (. -ية كلية التربية الرياض -                          

 أ.د/ محمود حسن الحوفي                أستاذ كرة القدم  املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 جامعة مدينة السادات. ) مشرفا ( -كلية التربية الرياضية  -املضرب                         

 أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب الرياضات الجماعية .بكلية التربية الرياضية                       .د.عمر أحمد علي أ

 )  مناقشا (جامعة املنيا         

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/14 
 30/9/2019نونية للقيد في وذلك النتهاء املدة القا محمود رضا محمد محمود األخناوى/  الباحث إلغاء قيد 

 م .

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/15 

 لتسجيل أبحاث إلانتاج العلمى الخاصة بسيادته والواردة على النحو التالى   : السيد صالح السيد /الطلب املقدم من السيد د

 نوعه إسم البحث م

تاريخ 

قبول 

 النشر

 مكان وجهة النشر

1 
لبروفيل البدني والفسيولوجي لالعبي الخماس ي ا "

 الحديث   "
 زوجي

 ديسمبر

 م2016

جامعة مدينة  -مصر  –كلية التربية الرياضية 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  -السادات

 البدنية والرياضية .

2 
) "  العالقة بين حمل بدني أقص ي  والقوة املجمعة

Cumulative Power)  للقلب  "للجهاز العصبي 
 فردي

 يناير

 م2018

 -مصر  –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 

املجلة العلمية للتربية البدنية  -جامعة حلوان 

 . وعلوم الرياضة

3 

 "Relationship between Heart rate variability 

and some Pulmonary functions of handball 

players " 

 زوجي
 يوليو

 م2018

Has been accepted, for publication in The 

Assiut Journal Of Sports Science And Arts, 

(AJSSA), on Date : July . 2,2018m 
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4 

" فاعلية برنامج تدريبي لتنمية العتبة الفارقة 

الالهوائية وأثره على إلارتقاء ببعض القدرات 

البدنية والفسيولوجية والبيوكيميائية واملستوي 

 متر  " 800عبي الرقمي لال 

 زوجي
 أغسطس

 م2018

 –مصر  –كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

املجلة العلمية لعلوم وفنون  -جامعة حلوان 

 ) 1110-8460-2020-103تحت رقم )  –الرياضة 

ISSN 

5 

" تأثير تدريبات املقاومة مع إعاقة سريان الدم على 

يرات البدنية  ( وبعض املتغP-FGFالتعبير الجينى لجين )

 والفسيولوجية لدي العبي كرة الطائرة  "

 فردي
 يونيه

 م2019

 –مصر  –كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

املجلة العلمية لعلوم وفنون  -جامعة حلوان 

 ) 1110-8460-2021-102تحت رقم )  –الرياضة 

ISSN 

6 

(  علي TAE – BO" تأثير إستخدام تدريبات التايبو)

اءة الوظيفية للرئتين والحد ألاقص ي إلستهالك الكف

ألاكسوجين وبعض عناصر اللياقة البدنية ومؤشر 

 كتلة الجسم لدي العبي  املبارزة  "

 

 فردي
 نوفمبر

 م2019

 –مصر  –كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

ضمن فعاليات املؤتمر العلمي   -جامعة حلوان 

للرياضة العربية  الدولي الثامن " آفاق مستقبلية

 –أكتوبر  31خالل الفترة من -"  2030وألافريقية 

املجلة العلمية لعلوم وفنون  -م  2019نوفمبر  1

- G0066-2021 -8460 تحت رقم )  –الرياضة 

1110  ISSN ( 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/16 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات   الباقى سليمهبه رحيم عبد  /الطلب املقدم من الدكتور 

جامعة مدينة السادات بشأن تسجيل أبحاث إلانتاج العلمي الخاصة بسيادتها ،  –كلية التربية الرياضية  -والعروض الرياضية

 : أبحاث ( وهي كاألتي 4وعددها ) 
 

 نوعه اسم البحث م

تاريخ 

قبول 

 النشر

 مكان النشر

1 

ر تمرينات باالثقال على نشاط الوحدة الحركية اثناء العمل تاثي

الاحادى ) الغير متزامن ( لتنمية القوة العضلية فى التمرينات 

 الايقاعية  .
 فردي

 سبتمبر

2015 

 -بحوث التربية البدنية و  الرياضة   مجلة

جامعة بنها –كلية التربية الرياضية   

2 
لهرمونات املضادة و نظرية العالقة بين التدريبات الهوائية و ا

 فردي القلق املتعدد الابعاد فى التمرينات الايقاعية
 مارس

2015 

 -بحوث التربية البدنية و  الرياضة   مجلة

جامعة بنها –كلية التربية الرياضية   

3 

تأثير استخدام تدريبات التايجى على بعض املتغيرات البدنية و 

ارى فى التمرينات الايقاعية الصالبة النفسية و مستوى الاداء امله

. 
 2019يناير   فردي

 جامعة مدينة السادات للتربيةمجلة 

كلية التربية  - والرياضة   البدنية

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

4 

فاعلية برنامج للعروض الرياضية الحركية فى تنمية السرعة 

 طفال.( لرياض الا 2.0الادراكية و بعض املهارات الحياتية ملنج ) 
 2019ابريل   زوجى

املؤتمر العلمى الدولي الاول للتربية البدنية 

كلية  -و الرياضة من الكفاية الى الكفائة  

جامعة مدينة  –التربية الرياضية 

 السادات

 القرار : املوافقة .

7/17 

جمباز والتمرينات املدرس بقسم نظريات وتطبيقات ال غدير عزت عبد السالم سالم /الطلب املقدم من الدكتور 

 جامعة مدينة السادات بشأن تسجيل أبحاث إلانتاج العلمي الخاصة بسيادتها-كلية التربية الرياضية -والعروض الرياضية

 أبحاث  وهي كاألتي:. ( 5وعددها )
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 نوعه اسم البحث م
تاريخ 

قبول 

 النشر

 مكان النشر

1 
تاثير استخدام الترامبولين و سلم القفز على مستوى  

ض املتغيرات البدنية و الثقة بالنفس و اداء بعض بع

 الوثبات فى البالية . 

 فردي
 ابريل  

2016 

املؤتمر العلمى الدولى الثالث تحديات الرياضة بالوطن 

كلية التربية الرياضية  –العربى صناعة البطل الاوليمبى 

جامعة قناة السويس –بالعريش   

2 
ثيرها على مستوي التعليم حتى التمكن و تاإستراتيجية  

 اداء مهارت السقوط فى الرقص الابتكارى الحديث .   
 فردي

 يناير  

2017 

كلية التربية الرياضية  -علوم الرياضة  مجلة  

جامعة املنيا  –  

3 
تأثير التعلم الشبكى املتمازج على مستوى اداء بعض 

 مهارات الرقص الحديث
 فردي

 يوليو

2017 

جامعة  –تربية الرياضية كلية ال -علوم الرياضة  مجلة

 املنيا 

4 
نصات التعليمة التفاعلية )ألادومودو( وتاثيرها على امل

 2018يناير   فردي مستوى أداء بعض مهارت البالية 

   البدنية جامعة مدينة السادات للتربيةمجلة 

جامعة مدينة  –كلية التربية الرياضية  - والرياضة

 السادات

5 
التعليم و تاثيرها على مستوى اداء  استراتيجية كلير لتفريد

 بعض مهارات الرقص الشعبى
 2018نوفمبر  فردي

كلية  –مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 

  جامعة أسيوط –التربية الرياضية 
 القرار : املوافقة .

7/18 

 -الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية املدرس بقسم نظريات وتطبيقات  منال محمد عزب الزينيالطلب املقدم من الدكتور/ 

جامعة مدينة السادات بشأن املوافقة على تسجيل أبحاث إلانتاج العلمي الخاصة بسيادتها ، وعددها ) بحث واحد (  وهي  –كلية التربية الرياضية 

 كاألتي:.

 نوعه اسم البحث م

تاريخ 

قبول 

 النشر

 مكان النشر

1 
ط التعلم على مستوى ألاداء تأثير برنامج تعليمي وفق أنما 

 املهاري والابتكاري لجملة الطوق في التمرينات إلايقاعية .
 2019 فردي

كلية التربية  -مجلة بحوث التربية الشاملة 

الزقازيق جامعة – للبنات الرياضية   
 القرار : املوافقة .

7/19 

كلية التربية ـ ت وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بقسم نظريااملدرس  وسام محمد زكي حمدوالطلب املقدم من الدكتور/ 

 بخصوص املوافقة علي تسجيل أبحاث سيادته وهي علي النحو التالي: جامعة مدينة الساداتـ الرياضية 

 دراسة مقارنة للتغذية الراجعة الفورية والمؤجلة وأثرها علي تحسين أداء سباحة الفراشة للمبتدئين.ـ 1

 م )كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات(.2013)فردي( يوليو 

2-the effect of aquatic plyometric training on some physical fitness variables among volleyball players.  

 م )كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط(. 2014)مشترك( )دولي( يوليو 

 م.2016م و أوليمبياد ريو 2008متر حرة بأوليمبياد بكين  400السرعة لسباحي  دراسة مقارنة للسرعة الحرجة وتنظيمـ 3

 م )كلية التربية الرياضية جامعة حلوان(.2017)فردي( 

 القرار : املوافقة .

7/20 

قدم من أ.م.د/
ُ
 -للموافقة على تسجيل الابحاث الخاصة بسيادته وعنوانها كالتالي : طارق الجمال الطلب امل

 نوعه اسم البحث
تاريخ 

 النشر
 مكان النشر

لطالب كلية بعض نواتج التعلم  تقييمل إلكتروني اختبار تصميم 

 التنسالتربية الرياضية لرياضة 
 1/1/2019 فردى

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة

أثر الواقع الافتراض ي التفاعلي على تعلم بعض مهارات رياضة 

 التنس وألاسكواش
 1/6/2019 دىفر 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة
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 القرار : املوافقة .

 ثامنًا : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

8/1 

( وبخصوص إقامة ورشة عمل إجراءات الامن والسالمة  2161برقم وارد ) 1/2/2020بشأن الخطاب الوارد الينا بتاريخ 

وحدة الدعاية والاعالن ( على ان يتم  –اون مع مديرى القوى العاملة باملنوفية ) إدارة الامن والسالمة والصحة املهنية بالتع

، حيث تقترح اللجنة  10/2/2020ترشيح خمسة أفراد من إدارة الكلية للحضور بقاعة معهد الهندسة الوراثية يوم الاثنين 

 ترشيح كال من :

 عن قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضيات املائية .   م/محمد نصر زهران                -1 

 م/ عبد هللا على جمعة                عن قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى . -2

 م/ محمد محمد زكى                  عن قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات واملضرب . -3

 إدارة الصيانة                            أ/ اكرام  فايد           -4

  أ/ محمد محمد عبد الرؤوف                إدارة الصيانة -5

 القرار : املوافقة .

8/2 

بشأن الاعالن املنشور على املوقع الرسمي للكلية بشأن تسمية منسق التواصل ملركز دعم وتسويق الاختراعات وقد تقدم كال من 

 ؤهم بعد وفق أقدمية التقدم وهم : السادة آلاتي اسما

 أ.م.د / أحمد طلحة  -1

 أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجي  -2

 أ.د / مصطفى عطوة  -3

  م.د / عبد الرحمن غانم -4

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

8/3 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية /  املقدم من السيد الاستاذ الدكتور  االقتراح

 بشأن عقد الندوة التثقيفية عن فيروس كورونا خالل شهر فبراير . ئةالبي

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

8/4 
من الالئحة الداخلية لكلية التربية الرياضية والخاصة باملعسكر التربوي لطلبة وطالبات الفرقة  ( 17تفعيل المادة )  بشأن

 . 15/2/2020الي  8/2/2020ب وسوف ينعقد املعسكر التربوي خالل الفترة من ألاولي وبالتعاون مع وكالة شئون التعليم والطال 

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

 تاسعا  : ما يستجد من أعمال 

بخصوص انتداب  قسم نظريات و تطبيقات المنازالت و الرياضات المائيه الطلب املقدم من  9/1

ألاستاذ املساعد بقسم تدريب الرياضات الفردية بكلية  زيز مرادتامر إبراهيم نبيل عبد العالاستاذ الدكتور/ 

من كل   يومي ألاحد والاثنينالتربية الرياضية للبنين جامعة حلوان وذلك لتدريس مقرر السالح للفرقة الرابعة بنين اختياري أول وثاني 

 م.2020م/2019للعام الجامعي  الثانياسبوع للفصل الدراس ي 

 . القرار : املوافقة

بخصوص  قسم نظريات و تطبيقات المنازالت و الرياضات المائيهالطلب املقدم من    9/2

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية  احمد عيد يوسفانتداب السيد الدكتور / 

 للفصل اول وثاني " الفرقالرياضية جامعة الاسكندرية  وذلك لتدريس مقرر الجودو  بنين " اختياري 
ً
ة الرابعة بواقع يومين اسبوعيا
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 م . 2020//2019الدراس ي الثاني 

 القرار : املوافقة .

 قسم نظريات و تطبيقات المنازالت و الرياضات المائيهالطلب املقدم من   9/3

الرياضية في حاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية  يحيي فوزي السيد أحمد /الدكتور انتداب  بخصوص

م, ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد املصري للوشو كونغ فو وحكم 1998رياضة الوشو كونغ فو من جامعة بكين بالصبن عام 

 يوميندولي ومدير فني سابق ملنتخب مصر, وذلك كخبير لتدريس مقرر الكونغ فو للفرقة الثالثة بنين وبنات اختياري أول وثاني 

 . م2020م/2019للعام الجامعي  الثانيراس ي من كل اسبوع للفصل الد

 القرار : املوافقة .

 قسم نظريات و تطبيقات المنازالت و الرياضات المائيه الطلب املقدم من  9/4

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية  ريهام محمد االشرمبخصوص انتداب الدكتورة/ 

عة املنصورة وذلك لتدريس مقرر املصارعة للفرقة الثالثة بنات اختياري أول وثاني يومين من كل بكلية التربية الرياضية جام

 م.2020م/2019للعام الجامعي  الثانياسبوع للفصل الدراس ي 

 القرار : املوافقة .

بخصوص انتداب  قسم نظريات و تطبيقات المنازالت و الرياضات المائيه الطلب املقدم من  9/5

حاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية في رياضة كمال الاجسام من  محمود عمر درويش محمد /الدكتور 

م, وعضو مجلس إدارة الاتحاد املصري لكمال الاجسام وحكم دولي ورئيس لجنة املسابقات, وذلك 2017جامعة الاسكندرية عام 

من كل اسبوع للفصل  يومين بواقع  ) بنين (اختياري أول وثاني والرابعةكخبير لتدريس مقرر كمال الاجسام للفرقة الثالثة 

 . م2020م/2019للعام الجامعي  الثانيالدراس ي 

 القرار : املوافقة .

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بناءا  محمد عبد المجيد ابو دنيا /الطلب املقدم من السيد د 9/6

اض ي املصري للمكفوفين بخصوص اختيار سيادته ضمن حكام الدورة الافريقية املؤهلة علي الخطاب الوارد من الاتحاد الري

 واملقام بمدينة بور سعيد .  2020مارس  11فبراير حتي  28في الفترة من  2020لدورة الالعاب الباراملبية طوكيو 

 لقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 
ً
 م . 2001مارس  20الصادر في  371القرار : املوافقة طبقا

، الخاص بتعديل بعض أحكام الالئحة 2017لسنة  2523رقم  رئيس مجلس الوزراءالسيد / رار بخصوص تفعيل ق 9/7

بشأن اعتبار  الطلبة والطالبات املمثلين للكلية  1972لسنة  49التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 ءات الطالبية في مهمة رسمية .والجامعة في كافة ألانشطة واللقا

 القرار : املوافقة .

 بالكلية . بخصوص انشاء منفذ بيع وتوزيع الكتاب الجامعي 9/8

 لنص املادة )  القرار : املوافقة علي انشاء املنفذ بمبني الكلية ) ب ( 
ً
 49( من قانون تنظيم الجامعات املصرية رقم )  6( بند )  41طبقا

 لنص املادة )  2006في  الصادر  1972(لسنة 
ً
 ( واللذان ينصان علي :  7( من الالئحة التنفيذية للقانون بند )  28وطبقا

( : اعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طالب الكلية أو املعهد علي الكتب واملذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض  6بند ) 

 املواد .

 واملذكرات الدراسية .( : تيسير طبع ونشر الكتب  7بند ) 

قدم من أ.م.د 9/9
ُ
 -للموافقة على تسجيل الابحاث الخاصة بسيادتها وعنوانها كالتالي :  سماح امين حالوة /الطلب امل

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث

 دات للتربية البدنية والرياضةمجلة جامعة مدينة السا 9/1/2018 فردي الحوكمة ودورها في اتخاذ القرار بجامعة مدينة السادات
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دور الجودة املدركة في تشكيل الصورة الذهنية للشركات 

 الراعية للرياضة املصرية .
 مشترك

ديسمبر  4-5

2019 

 (jsps )املجلة الدولية للعلوم النفسية الرياضية 

  املؤتمر الدولي ألاول بجامعة حفر الباطن .
 القرار : املوافقة .

9/10  
ُ
للموافقة على تسجيل الابحاث الخاصة بسيادتها وعنوانها كالتالي    رشا يحيي الحريريقدم من السيدة د / الطلب امل

:- 

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث

إستراتيجية تدريس قائمة علي التعلم البصرى وثأثيرها علي بعض  

 نواتج التعلم ملقرر البالية.

 ة الرياضية جامعة إلاسكندريةكلية التربي 2017 / 8 / 21 زوجي

تأثير كل من التعلم الفردى والتشاركي علي التحصيل املعرفي ومستوي  

 أداء بعض مهارات الرقص الحديث .

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 2018 / 8 / 24 فردي

تأثير استخدام الكتيب إلالكتروني التفاعلي علي التحصيل املعرفي  

 . بعض مهارات البالية ملقرر التعبير الحركىومستوى أداء 

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 2019 / 2 / 5 فردي

ثأثير استخدام أسلوب التدريس املتباين علي أداء بعض مهارات  

 .الرقص الشعبي لدي طالبات كلية التربية الرياضية

 هاكلية التربية الرياضية جامعة بن 2020 / 2 / 9 فردي

 
 القرار : املوافقة .

 

                              أميــــن سر المـجلس  

 عميد الكلية                      

) أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد 

 العليم (

            

 ) أ.د/ احمد ابراهيم عزب ( 

 SQ0000000F101206:  رقم نموذج

17/9/2017( 2/0)االصدار  

 

 

 


