
  

 
 
 

 
-1- 

  

 السيد الاستاذ ( برئاسة 2عقدت الجلسة رقم ) ونصف  الحادية عشر م  في تمام الساعة  12/10/2020املوافق  الاثنينيوم انه في 

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

 

 
 -عن الحضور: واعتذر

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2020/2021 العام الجامعي 2 رقم الجلسة

 الثانية نهاية االجتماع ر ونصفالحادية عش بدء االجتماع 12/10/2020 التاريخ 

 on line –قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا.د/ حمدي عبده عبد الواحد  19

 عاصم

 استاذ متفرغ " خبير "

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ مني مصطفي محمد 20

 وكيل وزارة الشباب والرياضة ) رئيس الادارة املركزية للمدن الشبابية (" خبير " السيد / احمد السيد احمد عفيفي 21

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

 أقدم مدرس د/ هند سعيد على فريد 23

 مدير وحدة ضمان الجودة  د/ محمد بكر سالم 24

1      

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ا.د/ محمد طلعت ابو املعاطي 25
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  :االفتتاح

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

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 شئون التعليم والطالب واملوافقة علي تحويل الطالب وكذلك للحاالت املماثلة .( بلجنة  11 /6تمت املصادقة مع عدم املصادقة علي بند ) : القرار

 م . 2020املصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر اكتوبر  1/2

 م . 2020اكتوبر املصادقة علي محضر اجتماع املجلس التنفيذي لوحدة ادارة الجودة والتطوير املستمر عن  شهر 

 م 2020** املصادقة علي محضر اجتماع  املكتب التنفيذي لوحدة القياس والتقويم عن شهر سبتمبر 

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع لجنة املكتبات عن شهر اكتوبر 

 م . 2020ة عن شهر اكتوبر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضي

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم أصول التربية الرياضية عن شهر اكتوبر 

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم علوم الصحة الرياضية عن شهر اكتوبر 

 م . 2020كتوبر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات العاب القوي عن شهر ا

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عن شهر اكتوبر 

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات ألالعاب الجماعية والعاب املضرب عن شهر اكتوبر 

 م . 2020مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية عن شهر اكتوبر ** املصادقة علي محضر اجتماع 

  القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة

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

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

 االحاطه :ثانيًا: موضوعات 

 املوضوعات الواردة من الجامعة.بخصوص  2/1

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر : ثالثا

 لالئحة املركز بالجامعة.2020وبدل حضور جلسات شهر اكتوبر  استمارات صرف مكافآتإعداد  بشأن 3/1
ً
 م طبقا

 القرار : املوافقة .

 م. 2020سبتمبر  مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة و المجلس التنفيذيتشكيل اعتماد  بشأن 3/2

 القرار : املوافقة .

 م. . 2020سبتمبر  القرارات الخاصة بمنسقي المعاييرتعديل بعض  بشأن 3/3

 القرار : املوافقة .

 م . 2021/  2020لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي  الخطة التنفيذية السنويةاعتماد  بشأن 3/4

 القرار : املوافقة .

 م.  2021 – 2020ألنشطة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي  التعديالت الخاصة بالخطة السنويةاعتماد  بشأن 3/5

 استاذ متفرغ " خبير " ا.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 26

 استاذ الترويح بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية " خبير " ا.د/ حمدي محمد عباس السيس ي 27

السيد اللواء/ جمال الدين محمد  28

 الخشن

 نائب رئيس مجلس ادارة ايفر جرو لألسمدة املتخصصة  " خبير "
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 القرار : املوافقة .

3/6 
م واملعدة  2021- 2020لوحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر بالكلية للعام الجامعي  الخطة التدريبية السنويةاعتماد  بشأن

 من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة في نشر ثقافة الجودة وتطوير قدراتهم .

 القرار : املوافقة .

3/7 
جهاز ادارى ( وفقا لدراسة  –هيئة معاونة  –)أعضاء هيئة تدريس  بالكليةالخطة التدريبية الخاصة سرعة اعداد  بشان

 وتحليل الاحتياجات التدريبية لهم .

 القرار : املوافقة .

 للتعلم الهجين. دليل استرشاديإعداد  بشأن 3/8

 القرار : املوافقة .

3/9 
 2020/  10/  5وفقا لنتائج تقرير زيارة الايزو للكلية من قبل مركز ضمان الجودة يوم الاثنين املوافق  خطة تحسيناعداد  بشأن

 م

 القرار : املوافقة .

3/10 
اعداد مقترح لزيارات مراجعة داخلية ودعم فنى شهريا إلدارات الكلية وذلك تدعيما مللفات الايزو إلاداري واستكمالها  بشأن

 بشكل دوري.

 القرار : املوافقة .

3/11 
البدء في رفع الوثائق وامللفات على موقع التميز الحكومة من قبل منسق ملف التميز الحكومي بالكلية ، حيث تم فتح بشان 

 حساب له على املوقع للبدء في رفع امللفات حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري .

 القرار : املوافقة .

3/12 

" عبارة عن مراجعة داخلية  مقترح ممارسة جيدة للوحدة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر " املقترح املقدم منبشان 

دورية ربع سنوية  لألقسام العلمية بالكلية لضمان تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية مع اعداد اليات املراجعة 

واعداد تقارير دورية ترفع ملجلس الكلية ولضمان التنافسية و التطوير والتأكد من توافر الوثائق التالية بمقر القسم العلمي ) 

 –رؤية ورسالة معلنة  –اعمال فصلية  –نتائج طالب  –تقارير مقررات  –تقارير دورية  –ملف مقرر  –توصيف مقرر معتمد 

 –خطة بحثية مطبقة ومعلنة  –خطة تدريسية معلنة " العبء التدريس ي لعضو هيئة التدريس "  –اهداف استراتيجية 

 –توافر أماكن مخصصة ألعضاء هيئة التدريس  –التوافق والاهداف مصفوفات التعليم والتعلم و  –ساعات مكتبية معلنة 

قاعة بيانات لألبحاث   –قياس أداء عضو هيئة التدريس بصفة دورية  -أجهزة حاسب الى وطباعة   –وجود سكرتارية للقسم 

جودة الفاعلية  توافق تدريس املقررات مع التخصص لدقيق لعضو هيئة التدريس ( ... وغيرها من متطلبات ضمن ضمان -

 التعليمية وألاداء داخل ألاقسام العلمية . 

 القرار : املوافقة .

 للتعلم الهجين. ورشة عملإقامة  بشأن 3/13

 القرار : املوافقة .

 رابعًا : موضوعات عامة 

 اللجان املنبثقة . تعديل تشكيلاعتماد  بشأن 4/1

 القرار : املوافقة .

 مجالس ألاقسام العلمية . تشكيلتعديل اعتماد بشأن  4/2

 القرار : املوافقة .
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 لجنة أخالقيات البحث العلمي . تشكيلاعتماد  بشأن 4/3

 القرار : املوافقة .

4/4 

الخطاب الوارد من ادارة امانة املجالس بالجامعة بخصوص احاطة مجلس العمداء علما بما ورد اليه من املجلس  بشأن

وكيفية تحويل املقررات العادية الي الكترونية وكذلك عمل دراسة خاصة باملدن  التعليم الهجينبتطبيق ألاعلي للجامعات 

 الجامعية لدراسة تكلفة عمليات التطهير والنظافة وطرق الوقاية .

. 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

4/5 
من  ( 9( بالمادة )  1البند رقم ) الخطاب الوارد من املجلس ألاعلي للجامعات للسيد ا.د/ رئيس الجامعة بخصوص بشأن 

 الالئحة الداخلية للكلية .

ليصبح " ان يجتاز الطالب بنجاح اختبارات القبول التي يقرها املجلس ألاعلي للجامعات بمقر الكلية  املوافقة علي تعديل بند الالئحةالقرار : 

" . 

4/6 
( رسائل  3( رسائل لدرجة املاجستير ، وعدد )  5، عدد)  جامعة جنوب الوادي( رسائل علمية مهداه من  8قبول عدد )  بشأن

 لدرجة الدكتوراه .

 املوضوع للجنة قبول الهدايا بالجامعة .القرار: املوافقة ورفع 

4/7 
الشقيقة علي ان يتم  دولة العراقملكتبات  الكتب التي يمكن االستغناء عنهابخصوص  لجنة المكتباتاملقترح املقدم من  بشأن

 الاستغناء عن النسخة الخامسة للكتاب .

 القرار: املوافقة .

4/8 

علي الخطاب الوارد من إلادارة العامة لشئون مكتب وزير التعليم العالي بخصوص الالتماس املقدم من والد السيد/  بشأن

املدرس املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعه املنيا والذي يطلب فيه  رسالن علي رسالن

 من القسم . رفض الطلب لوم الحركة الرياضية بالكلية ، حيث تمالنقل لقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وع

 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

 

الذين سيتم استقبالهم  توفير فصول منفصلة للطالب الوافدينالخطاب الوارد من املجلس ألاعلي للجامعات بخصوص  بشأن

  30/11/2020والذي يستمر قبولهم للدراسة بالجامعات املصرية حتي  17/10/2020بعد بداية العام الدراس ي املعلن وهو 
ً
طبقا

 لقرار املجلس ألاعلي للجامعات الصادر في هذا الشأن .

 
ً
 القرار : احيط املجلس علما

   شئون أعضاء هيئة التدريس: خامساً 

من ألاستاذ قدم امل علي الطلب   قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةموافقة مجلس  بشأن 5/1

 في غير مواعيد العمل الرسمية. )مرفق الطلب( INJAZكمستشار علمي لشركة للعمل  أحمد أمين الشافعيالدكتور/ 

 املوافقة . القرار:

5/2 
 محمد على البنام.د/ انتداب علي  وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم نظريات موافقة مجلس  بشأن

املدرس بكلية التربية الرياضية  جامعة حلوان لتدريس مقرر ى التمرينات والعروض الرياضية للفرقة الرابعه )بنين( إختياري 

 أول وإختيارى ثانى  .

 املوافقة . القرار:

5/3 

 نشأت السيد سالمهانتداب أ/ علي  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسمموافقة مجلس  بشأن

، وكذلك للمصاحبة املوسيقية ملادة التمرينات بنات  خبيرة إلايقاع الحركى لتدريس مادة إلايقاع الحركى للفرقة الثانية )بنات (

-2020للعام الجامعى   الفصل الدراس ى الثانى و لفصل الدراس ى ألاول الفرقة الاولى  ومادة التعبير الحركى للفرقة الثانية  ل

2021. 
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 املوافقة . القرار:

5/4 
املدرس  أحمد عيد يوسفالدكتور/  انتدابعلي  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم  بشأن

للفرقة الرابعة  مقرر الجودوبقسم املنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الاسكندرية لتدريس 

 م.2021م/2020بنين اختياري أول وثاني يومين من كل اسبوع للفصل الدراس ي ألاول والثاني للعام الجامعي 

 املوافقة . القرار:

5/5 
ألاستاذ  تامر إبراهيم نبيل /ا.م.د انتدابعلي  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم  بشأن

للفرقة الثالثة  مقرر السالحاملساعد بقسم املنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان لتدريس 

 م.2021م/2020اسبوع للفصل الدراس ي ألاول والثاني للعام الجامعي  بنين اختياري أول وثاني يومين من كل

 املوافقة . القرار:

5/6 

رضا علي  الطلب املقدم من الاستاذ الدكتور/  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم  بشأن

بدون مرتب كمدرب  اجازة خاصةسيادته  منحبالقسم بخصوص املوافقة علي  ألاستاذ املساعد يوسف يسري عبد القادر

 من 
ً
م ومرفق 31/12/2022م وحتي 1/1/2021منتخب اململكة العربية السعودية للكاتا )الكاراتيه( وذلك للعام الرابع اعتبارا

 طية صورة من تجديد العقد مع الاتحاد العربي السعودي.

 املوافقة . القرار:

5/7 

أحمد علي  الطلب املقدم من ألاستاذ الدكتور/  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةموافقة مجلس قسم  بشأن

بخصوص افادتنا بموافقة كلية التربية جامعة مدينة السادات بتكليف سيادته قسم أستاذ السباحة بال محمود عبد الحكيم

ومرفق طية خطاب املوافقة بالتكليف الانتداب من  2020/2021لعام الجامعي باالنتداب لتدريس مادة املهارات الرياضية ل

 الاستاذ الدكتور/ ممدوح محمد عبد املجيد عميد كلية التربية جامعة مدينة السادات.
 املوافقة . القرار:

5/8 

محمد بيلي باالقتراح املقدم من ألاستاذ الدكتور/  قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةاحاطه مجلس  بشأن

عمل كارنية عالجي أو بطاقةعالجية كوسيلة سهلة وعضو مجلس القسم بخصوص قسم ألاستاذ املساعد بال ابراهيم بيلي

 وبسيطة إلجراء الكشف الطبي علي عضو هيئة التدريس مباشرة للتعامل مع المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحليل

, حيث أن الحاالت املرضية تحتاج إلي المتعاقدة معها الجامعة دون الرجوع الإلجراءات طويلة يعمل خطابات وتوقيعات واختام

سهولة وسرعة في التعامل, كما اتقدم لسيادتكم ىمقترح للتعاقد مع سلسلة صيدليات مشهورة ومنتشرة علي مستوي 

 الجمهورية لصرف العالجات املطلوب.
 املوافقة وارسال خطاب للجامعة . القرار :

 شئون التعليم والطالب ةسادسًا: لجن

6/1 

و تم  2019/2020و التي كانت مقيده بالفرقة الاولى للعام الجامعي  اميره صبري نبوي سالمالطلب املقدم من الطالبة / 

تسجيلها بالكلية و قامت بسداد الرسوم الدراسية ثم قامت بسحب امللف على مسئوليتها الخاصة و بحضور ولى امرها و 

 ترغب فى  اعاده قيدها بالكلية .

 املوافقة . القرار:

6/2 
بالفرقة الرابعة و الذى يلتمس فيه اعاده رصد درجاته فى ماده التربيه العملية  على داود احمد نورالطلب املقدم من الطالب/ 

 حيث ان تقديره فى هذه املادة ) مقبول ( .

 لجنة التظلمات املشكله طبقا لقرار السيد الاستاذ رئيس الجامعةعلي العرض املوافقة مع  القرار:

و املقيدون بالفرقة الثانية  ايمن عالء عبد الغنى هاللو الطالب/  محمود احمد الرفاعىاحمد بيان الحالة املقدم من الطالب /  6/3
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 بكلية التربية الرياضية جامعه دمياط ويرغبان فى التحويل الى الكلية . 2019/2020للعام الجامعى 

 املوافقة . عدم  القرار:

6/4 
ابراهيم محمد حسب هللا للطالب /  2019/2020الوارد من الادارة الطبيه بخصوص قبول العذر عن العام الجامعي  التقرير الطبي

 و الذى يعانى من اكتئاب نفس ى مزمن . الجيزاوى

 لتقديم الطلب بعد ظهور نتيجة الفصل الدراس ى الاول . القرار:
ً
 عدم املوافقه نظرا

6/5 

بالجامعة بشأن بعض قرارات املجلس الاعلى للجامعات الخاصة  العامة لشئون التعليم و الطالباالدارة الخطاب الوارد من 

 تأخر نتائج الشهادة الثانويةفى ضوء  2020/2021بقبول الطالب الوافدين للدراسة بالجامعات املصرية خالل العام الجامعى 

 لبعض الدول فى ظل جائحه كورونا على النحو التالى :

 بعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021اية العام الدراس ي الجديد للطالب الوافدين ف شهر يناير ان يكون بد -1

 تقديم الدراسة عن طريق الشبكة العنكبوتية و الواقع الافتراض ي .  -2

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

6/6 
و الذى يلتمس فيه   2019/2020الفرقة الرابعة للعام الجامعي  اسماعيل عبد الغفار احمد مختارالطلب املقدم من الطالب/ 

 فى ماده طرق التدريس ) تخلف( ، حيث جاء قرار اللجنة : اعاده رصد درجاته

 الجامعةلجنة التظلمات املشكله طبقا لقرار السيد الاستاذ رئيس علي العرض املوافقة مع  القرار:

6/7 

  قواعد للتعامل مع الطالب المتعثرين دراسيا  بشأن وضع  التعليم و الطالبلجنة شئون املقترح املقدم من 

 حيث جاء قرار اللجنة :

 شامل باألعداد و املواد املتعثرين بها  عمل حصر-1

 لتعويض اوجه القصور لديهم )للشق العملي ( اضافيه عقب اليوم الدراسي تلهؤالء الطالب لحضور محاضرا تحديد ايام-2

 من خالل القائمين بالتدريس لتحسين مستواهم وزيادة قدراتهم الاستيعابية ) الشق النظري ( محاضرات لهؤالء الطالبعمل -3

للطالب املتعثرين و اعالنه للطالب وكذلك للساده اعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس  جدول بالمحاضرات االضافيهعمل -4

 هذه املواد .

 إلاضافية املقترح للطالب املتعثرين . محاضراتمتابعه تنفيذ جدول ال-5

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

6/8 
للفصل الدراس ى الاول للعام  االجراءات االحترازية الستقبال الطالب  خطةبشأن  من لجنة شئون التعليم و الطالباملقترح املقدم 

 فى ظل جائحة كورونا . 2020/2021الجامعى 

 املوافقة . القرار:

 و اعالنه على موقع الكلية 2020/2021للعام الجامعي  اعتماد الجداول الدراسيةبخصوص  6/9

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 م2021/  2020للعام الجامعى  الكتاب الجامعىبخصوص  لجنة شئون التعليم والطالباملقترح املقدم من  6/10

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

6/11 
بالفرقة الثالثة لتأجيل الامتحانات العملي في التخصص ألاول  احمد سعيد احمد الغريانيالطلب املقدم من الطالب /  بشأن

 . مخالطا  ألخيه المصاب بكوروناسالح ( وذلك ألنه كان  –والثاني ) كرة قدم 

 . املوافقة القرار:

6/12 
بالفرقة الثالثة بخصوص تأجيل الامتحانات العملية وذلك  الكريماحمد محمود عيد جاد الطلب املقدم من الطالب /  بشأن

 ومازال بالحجر الصحي . إلصابته بفيروس كورونا
 . املوافقة القرار:
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6/13 
كرة  –بالفرقة الثانية بخصوص تأجيل الامتحان العملي في ) تنس ارض ي  فتحي محمد البقليالطلب املقدم من الطالب /  بشأن

 . لوفاة جدتهجمباز ( وذلك  –قدم 
 . املوافقة القرار:

 سابعًا : لجنة العالقات الثقافية

7/1 

 2020-2019بشان الجلسة املنعقدة الثالثة للعام الجامعي  العامة للعالقات الثقافية لجنة التصنيف والنشر الدوليكتاب الادارة 

التي  ابرمتها قد أوصت بعمل حصر لجميع الاتفاقيات و بروتوكوالت التعاون املحلية والدولية  22/3/2020املنعقدة يوم ألاحد املوافق 

/ عميد الكلية على ان يكون من مهامه ألاساسية  الكلية وتحديد منسق لكل اتفاقية على ان يتم تعيينه بقرار من السيد ألاستاذ الدكتور 

التواصل مع الجهه املبرم معها الاتفاقية وضرورة مخاطبتها لوضع ملخص عن الاتفاقية ووضع املوقع الالكتروني لجامعة مدينة 

صنيف جامعتنا وتعزيز سمعتها ووسيلة لتسويق الجامعة تواكبا وذلك من ضمن إلاجراءات الالزمة لرفع ت www.usc.edu.egالسادات 

 م .2021-2020مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

7/2 

بوزارة التعليم العالي  ادارة االتفاقات والمؤتمرات ادارة المنظمات الدولية والمؤتمرات االدارة العامة للعالقات الثقافية لجنةكتاب 

من هذه الجامعات ) ان وجدت ( أو دراسة  باالتفاقيات الموقعةواملتضمن جهات الاتصال بالجامعات الليتوانية  بشأن موافاتهم 

 دتهم بما تم في هذا الشأن .معهد ( املوقر وهذه الجامعات وافا –سبل التعاون بين ) كلية 

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

7/3 

بعمل توصيف وحصر باملجاالت التي يمكن  العالقات الثقافية بالجامعةبمخاطبة لجنة  لجنة العالقات الثقافية بالكليةبشأن  اقتراح 

عمل اتفاقيات معها ومستوى معامل التأثير الخاص بهذه الجهه وترتيب الجامعة بالنسبة للجامعات العاملية وسبل التعامل في املجال 

 التعليمي .

. 
ً
 القرار : أحيط املجلس علما

7/4 

التي شارك فيها السادة اعضاء هيئة التدريس  والملتقيات العلميةللندوات  وورش العمل والدورات والمؤتمرات بشأن عمل حصر 

 والهيئة املعاونة والجهاز الاداري  وعرض تقرير مفصل عن هذه املشاركات  ،  وارسالها عبر الرابط املرفق :

httPs://forms.gle/euBNVynRAfWPZvN69 

 .القرار 
ً
 : أحيط املجلس علما

 ثامنًا  : لجنة الدراسات العليا

8/1 
م  املناهج 30/3/2017املقيد دورة  حمود صالح عبد هللا علي الغريبدرجة املاجستير  في التربية الرياضية الباحث/  منحبشأن 

المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي بعض )  بعنوانم  12/9/2017وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( كرة الصاالت والمالعب المفتوحة في كرة القدم بدولة الكويت

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/2 
املناهج  2017املقيد دورة خريف  .النصر هللاداود  زعبد العزيخالد الباحث/ درجة املاجستير  في التربية الرياضية  منحبشأن 

 م 19/2/2019وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 . (تأثير استخدام التدريبات البصرية على سرعة أداء بعض المهارات الُمندمجة الهجومية لناشئي كرة القدم بدولة الكويتبعنوان: )

 لجامعة .مع رفع املوضوع ملجلس االقرار:  املوافقة 

8/3 
املناهج وطرق  2017دورة خريف  طالل عالء عبد الكريم الهلباندرجة املاجستير  في التربية الرياضية الباحث/  منحبشأن 

برنامج بإستخدام تدريبات تأثير رسالة ماجستير بعنوان: ) م 15/1/2019التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 (كرة القدم بدولة الكويتنوعية على مستوي أداء التمرير والتصويب للقدم غير المميزة لناشئي 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

املناهج وطرق  2017املقيد دورة خريف  عبد هللا خالد مرزوق المطيريدرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ منح بشأن  8/4

http://www.usc.edu.eg/
http://www.usc.edu.eg/
https://forms.gle/euBNVynRAfWPZvN69
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 م 15/1/2019التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

كرة القدم برنامج بإستخدام تدريبات التنظيم والتوجيه الحركي على مستواي أداء بعض المهارات األساسية لناشئي تأثير بعنوان: )

 (بدولة الكويت

 وضوع ملجلس الجامعة .مع رفع املالقرار:  املوافقة 

8/5 
 2017املقيد دورة خريف  الوهاب حمدان علي حمود العنزي عبد    /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثمنح بشأن 

تأثير برنامج باستخدام التدريبات )  م بعنوان 1/2019/ 15املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( النوعية لتطوير دقة التصويب من الركالت الثابتة لالعبي كرة القدم بدولة الكويت

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/6 
املناهج  2017املقيد دورة خريف     عادل سعيد محمد عوض العنزي   /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثمنح بشأن 

التنبؤ بمستوى األداء المهاري في ضوء : ) م بعنوان 1/2019/ 15وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 (القدرات العقلية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/7 
 2017املقيد دورة خريف  هللا أمين العوضي هللا حسن عبد مبارك عبد   /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثمنح بشأن 

تأثير برنامج باستخدام التدريبات : ) م بعنوان 1/2019/ 15املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( المسكات النصلية لالعبي سيف المبارزة بدولة الكويت البدنية والمهارية على فاعلية أداء

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/8 

علوم الصحة 2017املقيد دور خريف   إبراهيم راوي راشد إبراهيمدرجة املاجستير   في التربية الرياضية للباحث/  منحبشأن 

 م 1/2019/ 15واملسجل – الرياضية

تأثير برنامج تأهيلي مقترح علي إصابة إلتهاب أوتار العضالت الدوارة لمفصل الكتف لحراس مرمي كرة القدم بداللة : "  بعنوان 

 " .  بروتين سي التفاعلي

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/9 
 علوم الصحة الرياضية2016املقيد دور أكتوبر     صبحي سليممحمود درجة املاجستير   في التربية الرياضية للباحث/  منحبشأن 

 م 5/2018/ 15واملسجل –

 " برنامج وقائي للعضلة الضامة وتأثيره علي الحد من إصابتها لناشئ الكوميتيه في رياضة الكاراتيه: "  بعنوان

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/10 
نظريات م 2017املقيد دور خريف  إيمان محمد عبد الخالق محمددرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثه / منح بشأن 

 م 8/2017/ 17واملسجل  -وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية التربية الرياضية 

 ( افظة المنوفيةدراسة تقويمية لمعوقات ممارسة رياضة الكرة الطائرة في مح)  : بعنوان 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/11 

املقيد دور أكتوبر   نظريات وتطبيقات  أحمد عبد هللا عبد العزيز سالمدرجة املاجستير   في التربية الرياضية للباحث/  منحبشأن 

 م 11/2017/  18واملسجل  –املنازالت والرياضات املائية 

تحليلية للمهارات الهجومية والدفاعية األكثر استخداما بأماكن اللعب المختلفة بحلقة المالكمة بالدورة األوليمبية دراسة :  "  بعنوان

 "  م2016ريو دي جانيرو 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/12 
م   نظريات 2014املقيد دور أكتوبر   أحمد حسام فتحي غرابدرجة املاجستير   في التربية الرياضية للباحث/ منح بشأن 

 م 7/2016/  20واملسجل  –املنازالت والرياضات املائية وتطبيقات 
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 " تطوير الهجوم المباشر وتأثيره علي نتائج مباريات الكوميتيه في الكاراتيه: "   بعنوان

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/13 

م   أصول التربية 2014املقيد دور أكتوبر    مروي صبحي محمد السيددرجة املاجستير   في التربية الرياضية للباحثه/  منحبشأن 

 م 11/2016/  15واملسجل  – الرياضة 

 "  ةالبناء النفسي وعالقته بمستوي انجاز المهام الوظيفية لدي معلمات التربية الرياضية بمحافظة المنوفي:"   بعنوان

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/14 

املقيد  علي محمد علي عبد هللا الضاحيفي التربية الرياضية للباحث /  دكتوراة الفلسفةدرجة  منحبشأن 

 م 4/8/2019املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل28/12/2016دورة

 (القدم بدولة الكويت القياسات الجسمية وعالقتها بمراكز اللعب لالعبي المنتخب الوطني لكرةبعنوان: )

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/15 

علوم 2016املقيد دور أكتوبر     هالة عبدالسالم حمزة هيكلدرجة دكتوراة الفلسفة  في التربية الرياضية للباحثه /  منحبشأن 

تأثير برنامج تدريبى مقترح على بعض االنحرافات القوامية والمتغيرات :  بعنوان م 5/2018/ 15واملسجل  - الصحة الرياضية

 "  .   ( لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  VDRالفسيولوجية والبدنية وتعبير جين ) 

 جلس الجامعة .مع رفع املوضوع ملالقرار:  املوافقة 

8/16 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيل بشأن
ُ
   م2017 خريف املقيد  حسام سالمه ابراهيم شنب/  لجنة امل

سجل بتاريخنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  بقسم  واملسجل
ُ
 ، م2019/ 5 / 21  وامل

 ( تدريبات سلم الرشاقة على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئي كرة السلة تأثير استخدام) 

ناقشة والحكم مكونة من السادة ألاساتذة
ُ
 وتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة امل

1 

 

 -استاذ كرة السلة بقسم الالعاب الجماعية ورياضات املضرب ا.د/احمد سالمة صابر

 .جامعة طنطا

 مناقشا

أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات  طارق محمد عبد الرءوفأ.د/  2

 الجماعية ورياضات املضرب جامعة مدينة السادات.

 مناقشا

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م.د/ ندا محفوظ كابوه 3

 ورياضات املضرب جامعة مدينة السادات.

 مشرفا

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  الشيماء عبد الفتاح الخفيفأ.م.د/  4

 ورياضات املضرب جامعة مدينة السادات.

 مشرفا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/17 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيل بشأن
ُ
املقيد بدورة   ممدوح طه الحسيني/ لجنة امل

 اصول التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. بقسم  واملسجل   2017الخريف

 " دراسة تقييمية لدور االعالم الرياضي في تغطية أنشطة كرة اليد المحلية والعالمية وأثرة في نشر لعبة كرة اليد بعنوان "

ناق
ُ
 شة والحكم مكونة من السادة ألاساتذةوتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة امل

 .د / كمال عبد الرحمن درويش    أستاذ إلادارة الرياضية املتفرغ بقسم إلادارة الرياضية جامعة حلوان          مناقشا ا

 مشرفا       ا.د/ محمد عبد العظيم شميس         أستاذ إلادارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية                    

                        مناقشا  ا.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينه    أستاذ مساعد قسم أصول التربية الرياضية                                                        

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/18 
ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيلبشأن 

ُ
املقيد بدورة  اسماء السيد محمود فرغلية /لجنة امل

 اصول التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. بقسم  واملسجل   2017الخريف
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 " ساداتتأثير برنامج ترويحي علي الوحدة النفسية للمقيمين بدار المسنين بمدينة البعنوان " 

ناقشة والحكم مكونة من السادة ألاساتذة
ُ
 وتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة امل

 اقشاا.د/ نبيل خليل ندا                      أستاذ إلادارة الرياضية املتفرغ بقسم إلادارة الرياضية جامعة بنها                    من

 الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية                           مناقشا ا.د/ محمد عبد العظيم شميس     أستاذ إلادارة

             مشرفا       ا.م.د/ نرمين رفيق محمد               أستاذ مساعد قسم أصول التربية الرياضية                                                   

 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع القرار:  املوافقة 

8/19 

  2018املقيد بدور الخريف  أحمد رجب إبراهيم الربيشي /موضوع رسالة املاجستير فى التربية الرياضية للمعيدتسجيل بشأن 

الهجوم تدريبات الرشاقة التفاعلية وتأثيرها علي فعالية أداء بعض أساليب بعنوان" املائية املنازالت والرياضاتنظريات وتطبيقات 

 ."لدي ناشئي رياضة الكاراتيه

 تحت إشراف :

 ا.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي              أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 مدينة السادات. الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة                                                            

 ا.م.د/ عمرو محمد سعد جعفر            أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية التربية  

 .الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                               

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/20 

املقيد بدورة اكتوبر   عبدالعزيز طارق عبدالعزيز جلهومموضوع رسالة ماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ تسجيل  بشأن

  longa) (جهاز مساعد أثر استخدامبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية فى بحث بعنوان "  2016

 " على تعلم بعض المهارات األكروباتية لالعبى عروض الجمباز للجميع 

 تحت إشراف :
 الجمباز والتمرينات  تطبيقاتو  أ.د/ أمل صالح سرور                    استاذ التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم نظريات

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  –والعروض الرياضية                                                               

 كلية  –تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو ظريات نقسم أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد          استاذ مساعد ب

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية                                                                          

 كلية التربية  –تطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةو قسم نظريات م.د/ محمد السعيد جودة             مدرس ب

 جامعة مدينة السادات –الرياضية                                                                             

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/21 

 بشأن موضوعات المد والتقارير السنوية :

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  املسجل 2015املقيد  أحمد سعيد مصطفى شهابللباحث/  مد مدة الدراسة -1

 جامعة مدينة السادات. بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربلدرجة ماجستير  

 م 2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من             

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  املسجل 2015املقيد  بدير محمد كمال عبد العالللباحث /  مد مدة الدراسة -2

ملدة عام أول  في الفترة من  ،جامعة مدينة السادات  بقسم  نظريات وتطبيقات ألعاب القويلدرجة ماجستير 

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020

رجة املاجستير في التربية م بد2015املقيد  مصطفي زين العابدين محمود علي خضرللباحث/  مد مدة الدراسة -3

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من  بقسم  علوم الصحة الرياضية.الرياضية  املسجل 

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  2015املقيد  محمود زكريا عبد المعطي زهرانللباحث/  مد مدة الدراسة -4
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 بقسم  املسجل 

 م 2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من   المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات 

 بقسم  م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  املسجل 2015املقيد  أمير فؤاد محمد حمدللباحث/ مد مدة الدراسة  -5

 م 2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من   نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية        

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  2015بدورة   املقيد خليفة هانى رمضان عبدالحميدللباحث/  مد مدة الدراسة -6

 بقسم  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةاملسجل 

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020في الفترة من  ملدة عام أول             

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  2015بدورة   املقيد عماد رؤوف عبد الرحيم عبدهللاللباحث/  مد مدة الدراسة -7

 بقسم  قسم أصول التربية الرياضية املسجل 

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من           

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  2015بدورة   املقيد  أسامة غنيم عبد الهادي غنيمللباحث/  الدراسة مد مدة -8

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من  بقسم  قسم أصول التربية الرياضيةاملسجل 

م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  2015بدورة   املقيد  محمد عفيفي امام  محمودللباحث/  مد مدة الدراسة -9

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من  بقسم  قسم أصول التربية الرياضيةاملسجل 

م بدرجة املاجستير في التربية 2015املقيد بدورة     بسمة نصر علي عبد العال مطرللباحث/  مد مدة الدراسة -  10     

 م2021 /30/9حتي 1/10/2020ملدة عام أول  في الفترة من  بقسم  قسم أصول التربية الرياضيةالرياضية  املسجل 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/22 

 باألقسام العلمية بشأن اعتماد التقارير السنوية للباحثين االتي أسمائهم 
 عماد رؤوف عبد الرحيم عبدهللا    -1

 محمد صالح رافع بدر   -2

 محمود محمد رامز مناع  -3

 ممدوح طة الحسيني  - 4

 سارة إسماعيل حسن الجندي  -5

 هيثم حمدي عبد الحليم محمد -6

 . القرار:  املوافقة

8/23 
المتحان تعذر حضورهم  دكتوراه (  الذين –ماجستير  –) دبلوم مواعيد االمتحانات لطالب الدراسات العليا تحديد  بشأن

 م 31/10/2020م حتي 26/10/2020كورونا علي ان تكون في الفترة من  م بسبب جائحة 2019/2020دور ربيع 
 

 . القرار:  املوافقة

 م 2019/2020الدكتوراه ( دور ربيع  –)  املاجستير    الدراسات العليانتيجة  اعتماد بشأن  8/24

 . القرار:  املوافقة

8/25 
املسجل بقسم علوم الصحة الرياضية من  محمود ناجي عبد العزيز علي بندقتخصص الباحث /  تصويب بشأن 

تخصص ) الصحة الرياضية ( الي تخصص) إلاصابات الرياضية  والتأهيل الرياض ي ( حيث ادي الطالب امتحان دور ربيع 

 في مقررات هذا التخصص . 2019/2020
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 . القرار:  املوافقة

8/26 
(  والذي كان مقرر   وثقافة االفتراض االمتدادالرياضة في زمن الجائحة )واقعية بعنوان )   تأجيل مؤتمر الكلية بشأن

 م علي ان يحدد املوعد الحقا فيما بعد . 2020نوفمبر  19-17انعقاده في الفترة من 

 . القرار:  املوافقة

8/27 

مدرس  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية   محمود محمد رفعت محمود تركىتسجيل البحث الخاص بالسيد الدكتور/ 

 ورياضات املضرب كلية التربية  جامعة مدينة السادات بحث أنتاج علمي بعنوان :

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

تأثير استخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية علي 

سرعة حركات القدمين وبعض المهارات 

 لناشئي كرة القدمالمندمجة 

 زوجي

 م ٢٠١٩

مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي االول ) 

التربية البدنية والرياضة من الكفاية إلي 

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –الكفاءة ( 

  مدينة السادات
 . القرار:  املوافقة

8/28 

أستاذ مساعد   بقسم أصول التربية الرياضية  بحث أنتاج علمي  فتحي توفيق فتحيتسجيل البحث الخاص بالسيد ا.م. د/ 

 بعنوان : 

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

 فردي دراسة واقع إدارة االزمات بالمدارس الرياضية
 م 2018مارس 

 مجلة علوم الرياضة المنيا

  
 . املوافقةالقرار : 

8/29 

 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية  بحث أنتاج علمي بعنوان :  احمد ربيع السيدتسجيل البحث الخاص بالسيد م. د/ 

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

Evaluating a training program 
using TRX & Vipr exercises and 

its effect on the performance 
level of some Kung Fu skills 

 

 

 

 2020يونيو  فردي
Theinternational scientific 

journal of physical education 
and sport sciences 

 
 . املوافقةالقرار : 

8/30 

 وعنوانها :  كانون عبده معتزتسجيل ألابحاث الخاصة بالسيد  أ.م.د/ 

قبول تاريخ  نوعه عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية لطالب السنة 

التحضيرية بجامعة الجوف وتأثيرها على بعض 

 المتغيرات الفسيولوجية ومستوى التحصيل الدراسي

 م2015 زوجي
مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم 

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –الرياضة 

 مدينة السادات 
تأثير استخدام خرائط المفاهيم الذهنية االلكترونية 

على تعليم مهارة التصويبة السلمية لدى تالميذ 

 المرحلة المتوسطة بمدرسة بن القيم بمنطقة الجوف

 م2016 فردي
مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم 

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –الرياضة 

 مدينة السادات 

تأثير برنامج تعليمي باستخدام سبورة المدربين 

التفاعلية على تعليم األداء الخططي الهجومي في 
 م2019 فردي

كلية  –المجلة الدولية للعلوم الرياضة والفنون 

جامعة  –التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 
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 حلوان  كرة السلة

لمتعددة التفاعلية على تأثير استخدام تقنية الوسائط ا

مهارات اتخاذ القرار للحكام المبتدئين في كرة السلة 

 بمنطقة الجوف

 م2019 فردي
كلية  –المجلة الدولية للعلوم الرياضة والفنون 

جامعة  –التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

 حلون 

تأثير التعلم المقلوب على األداء الخططي الهجومي 

 السلة للكراسي المتحركةوالمعرفي لالعبي كرة 
 م2020 فردي

 –المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية 

 المملكة العربية السعودية  –جامعة حفر الباطن 

تأثير استخدام تقنية الواقع المعزز على مستوى 

التحصيل المعرفي في كرة السلة لطالب المستوى 

الثاني بقسم علوم الرياضة والنشاط البدني جامعة 

 لجوفا

 م2020 فردي

 –المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة 

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 

 حلوان 

تأثير برنامج تدريبي مع مضادات األكسدة على 

مستوى األداء المهارى وبعض المتغيرات 

 الفسيولوجية لالعبي كرة السلة

 م2020 فردي

مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم 

جامعة مدينة  –الرياضة، كلية التربية الرياضية 

  السادات 
 . املوافقةالقرار : 

8/31 

 املساعد بالقسم لتسجيل أبحاث للترقىألاستاذ    غادة يوسف عبد الرحمن .د/  أ.متسجيل البحث الخاص 

تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث

 النشر

 مكان النشر

فعالية التمرينات البليومترية على بعض المتغيرات 

 الفسيولوجية لناشئات العاب القوى.

مجلة سيناء لعلوم الرياضة وتصدرها كلية  2018 /12/8 فردى

  التربية الرياضية جامعة العريش
 املوافقة  القرار:

7/32 

 بعنوان : لتسجيل أبحاث للترقى أبودنيامحمد عبدالمجيد نبوى م.د/ تسجيل البحث الخاص بالسيد 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تأثير التعلم التوليدى على مستوى األداء المهارى 

 2020 /22/9 فردي متر/ حواجز. 110والتحصيل المعرفى لمهارة الـ 
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة  

للبنات وتصدرها كلية التربية الرياضية 

  بالجزيرة جامعة حلوان
 املوافقة  القرار:

8/33 

 بعنوان : لتسجيل أبحاث للترقى عبدالرحمن بسيوني عبدالرازق غانم م.د /تسجيل البحث الخاص بالسيد 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث  

" برنامج تأهيلي مقترح إلستعادة الحالة الوظيفية 

بعد إصالح خلع المفصل األخرومي لمفصل الكتف 

 الترقوي ) دراسة حالة( "

 م2020-8-19 فردي

  -بنات–كلية التربية الرياضية بنين 

المجلة  –جامعة بورسعيد  –مصر 

العلمية للبحوث والدراسات في التربية 

  الرياضية .
 املوافقة . القرار:

8/34 

 بعنوان :إنتاج علمي  أبحاث سوزان بدران أ.م.د /تسجيل البحث الخاص بالسيدة 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج )الخليط( 

والبدنية والمهارية على تعلم الجوانب المعرفية 

 لبعض )األلعاب الجماعية(

 م 2019 –سبتمبر  فردي
وفنون التربية مجلة أسيوط لعلوم 

 الرياضية

تطبيق استراتيجية الصف النشط لتحسين المهارات 

بمستوى الطموح لدى طالبات التدريسية وعالقتها 

 الدبلوم العالي للتربية البدنية.

 م2020 –أغسطس  فردي
 -الرياضية الجزيرة مجلة كلية التربية 

 بنات

 
 املوافقة . القرار:

 بعنوان :  علي عبد الحميد اإلبيارىإبراهيم تسجيل البحث الخاص بالسيد ا.م.د /  8/35
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 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

فاعلية استخدام بعض محددات األداء الهجومي 

لألسلوب المهاري )شو دان يوكو جيري( علي نتائج 

مباريات الكوميتيه لدي العبي الفريق القومي 

 المصري للكاراتيه

 فردي
 مايو 14

2020 

ة للبحوث والدراسات في المجلة العلمي

 التربية الرياضية

كلية التربية الرياضية )بنين ـ بنات( 

 جامعة بورسعيد

  
 املوافقة . القرار:

8/36 

 بعنوان :   نادية صالح علي السيد إسماعيلم.د/  تسجيل البحث الخاص بالسيدة

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تأثير عروض التعبير الحركي علي بعض القدرات 

البدنية وتعزيز األنتماء الوطني لدي تلميذات 

 المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت 

 فردي
 إبريل

2019 
مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 جامعة مدينة السادات -البدنية والرياضة
 

 املوافقة . القرار:

8/37 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  داليا سليمان السيد ميرهتسجيل البحث الخاص بالسيدة م.د/ 

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بحث أنتاج علمي بعنوان:

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تعلم لسباحة تأثير بعض استراتيجيات التدريس علي 

 الزحف علي الصدر
 فردي

 يناير 31

2019 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

  البدنية والرياضية
 املوافقة . القرار:

8/38 

 بعنوان : ث للترقىابحأ  وسام عادل السيد امينتسجيل البحث الخاص بالسيدة أ.م.د / 

  

 م اسم البحث نوعه تاريخ قبول النشر مكان النشر

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

 المجلد األول 30والرياضة ، العدد 
 فردي 2018يوليو 

تأثير استراتيجية ) فكر زاوج  شارك  ( علي 

المرونة الذهنية ومستوي أداء بعض مهارات 

 الباليه لطالبات كلية التربية الرياضية 

 

1 

 املوافقة . القرار:

8/39 

 بعنوان : ث للترقىابحا  رشا يحيي السيد الحريريم.د/ تسجيل البحث الخاص بالسيدة 
 

 م اسم البحث نوعه تاريخ قبول النشر مكان النشر

مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية 

  - online 24وعلوم الرياضة مجلد رقم 

 جامعة مدينة السادات .

 زوجى 2020إبريل 

كتيب تعليمي مدعم برمز االستجابة السريع 

QR code     وتاثيره علي التحصيل المعرفي

 ومستوي اداء بعض مهارات الباليه. 

1 

 املوافقة . القرار:

 تاسعًا : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة

9/1 
كلية التربية الرياضية بمالبس لأليتام والفقراء بجمعية ) منار السبيل الخيرية (    أحد الجمعيات العاملة تحت  تبرعبشأن 

م كأحد الانشطة التى يقوم بها الكلية 2016لسنة  1975بمدينه السادات و املشهرة برقم  –مظلة مديرية الشئون الاجتماعية 

 مدينة السادات . كخدمة مجتمعية ملؤسسات املجتمع املدنى ب

 احيط املجلس علما .  القرار:

9/2 
بشأن املكاتبة الوارده من السيد الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بترشيح منسق 

من ذوى الخبرة من أعضاء هيئة التدريس فى مجال الابتكارات حتى يكون همزه وصل بين الكلية ومركز دعم وتسويق الابتكارات 

 لخدمة املجتمع وتنمية البيئة 
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 احيط املجلس علما .  القرار:

 

 /2020ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والجهاز إلاداري ضمن خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام  عقد ندواتبشأن 

 م . 2021

 . ندوه نشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية 

 . ندوة امليثاق الاخالقى 

  منهجية البحث العلمى 

  العمل والالتزام الوظيفىاخالقيات  

 املوافقة .  القرار:

 ما يستجد من أعمال:  عاشراً 

 م . 2020/2021بشأن اختيار امين سر مجلس الكلية للعام الجامعي  10/1

 القرار : املوافقة علي اختيار السيد أ.د/ حمدي عبده عاصم امينا لسر مجلس الكلية .

10/2 

م واملقدم من لجنة  2020/2021بشأن مقترح تحديد مواعيد التربية العملية املتصلة للفرقة الثالثة والرابعة للعام الدراس ي 

 الاشراف الفني للتربية العملية كالتالي : 

 الفصل الدراسي األول :

 :الفرقة الرابعة 

 م 12/11/2020م : الخميس  31/10/2020السبت 

 الفرقة الثالثة :

 م 26/11/2020م : الخميس 14/11/2020السبت 

 الفصل الدراسي الثاني :
 الفرقة الرابعة :

 م . 18/3/2021م : الخميس  6/3/2021السبت 

 الفرقة الثالثة :

 م . 1/4/2021م : الخميس 20/3/2021السبت 

 القرار : املوافقة .

 "اعتماد تشكيل لجان التربية العملية " التدريب امليداني  10/3

 القرار : املوافقة .

 

                                                                                 المجلس سر نــأمي        

 عميد الكلية

 

                                                         ( حمدي عبده عاصم  /أ.د)  

 ابراهيم عزب (احمد  /.دأ ) 
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