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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 م2020م/2019 العام الجامعي (11) رقم الجلسة

 مساءا 9.00 نهاية االجتماعتوقيت   مساءا 7.00 االجتماع توقيت بدأ م1/7/2020 التاريخ 

 On Line Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/7064290937?pwd=MC8wZWVMZm5lU1FWR2FFZjFKNjRoZz09 االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
علي المنصااااة االليكترونية  السااااابعة مساااااءافي تمام  م01/07/2020الموافق  الربعاءا يومأنه في 

األستتتتتتاك ارد تور/ مارد م مد برئاساااااة  م19/2020للعام الجامعي  (11)رقم تم عقد الجلساااااة للقسااااام 
 :كل من حضوروب، ف)رئيس مجلس ارقسم(ءوعبدارر

 الوظيفة االســــم م
 عضوا   حماده الدين جمال محمدأ.د)متفرغ(/   .1
 عضوا   كريم مراد محمد إسماعيل مراد)متفرغ(/ أ.د  .2
 عضوا   محمد طلعت أبو المعاطيأ.د/  .3
 عضوا   )متفرغ(/ محمود حسن الحوفيأ.د /   .4
 عضوا   أ.د / عادل رمضان بخيت  .5
 عضوا   أ.م.د طارق الجمال  .6
 عضوا   ندا محفوظ عبد العظيم كابوه/أ.م.د  .7
 عضوا   إبراهيمأ.م.د/ أكرم كامل   .8
 عضوا   أ.م.د/ أيمن مرضي سعيد عبدالباري  .9

 مجلس القسمأمين سر )عضو( و محمد الخفيف حأ.م.د/ الشيماء عبد الفتا  .10
 عضوا   أ.م.د هيام العشماوي  .11
 عضوا   يونس مم.د/ شريف محمد عبد المنع  .12
 عضوا   م.د/ محمود محمد رفعت تركي  .13
 عضوا   م.د/ محمد فاروق جبر هاشم  .14

 -واعتذر عن الحضور كال من :
 بقطر أديب ناجي جوزيف /د.أ -1

 محمد صالح أبو سريع /د.م -2

  االفتتاح:
  (،بسااااام ح الرحمن الرحيم)الجلساااااة بذكر . فءومارد م مد عبد اررارستتتتتيد األستتتتتتاك ارد تور/ افتتح 

ثم  .نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سيادته لعرض وم  
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 أوال : موضوعات عامة
 صديق على محضر الجلسة السابقة.الت -1

 تم التصديق على الموضوعات بالمجلس السابق. القرار

 :اإلحاطةموضوعات   :ثانيا  
توجيه الشااكر لجميع أعضاااء هيئة التدريس وال يئة المعاونة بالقساام علي المج ود الرائع لكي يسااتطيع القساام الخرو   -1

 ب ذا الشكل المتميز إلقامة الملتقي

الموافقة علي تقديم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة بالقسم وتكليف رئيس القسم بأعداد ملف  القرار
  كامل عن الملتقي 

 :عامةموضوعات   : ثالثا
 -استعراض الملفات الواردة من لجنة القطاع وهي كالتالي : -1

 الالئحة االسترشادية الموحدة للوائح كليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة  -أ
 المبادئ الحاكمة للوائح كليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة -ب
 نموذ  التقرير الموحد لمراجعة وتقويم اللوائح الدراسية - 

 -رفع توصيات لمجلس الكلية ألجراء ما يلي : القرار
 جامعة مدينة السادات –تعرف على احتياجات سوق العمل الخاصة بكلية التربية الرياضية أجراء دراسات لل -1

طالب الماجساااتير والدكتوراة  على االشاااراف من خالل الجديدةهوية األقساااام العملية داخل الالئحة  علىالحفاظ  -2

 ومنح الدرجات العلمية ل م   

حة هي االقساااام او البرامل الواردة في الئحة القطاع فقط فيتم تساااكين أعضااااء هيئة نأما حالة كون االقساااام الما  -3

 االقسام الواردة من لجنة القطاع العملية في باألقسامالتدريس 

 : شئون التعليم والطالبرابعا
 ووضع اللجان العملية لالمتحانات جدول االمتحانات العملية للفرقة الرابعة استعراض -1

أبناءنا الطالب  علىجميع أعضاء هيئة التدريس باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية للمحافظة  علىالتنبيه  -أوال : القرار
 أثناء االمتحانات العملية وجميع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس

 -:اللجان العملية المقترحة من رئيس القسم وهي كالتالي  علىثانيا : الموافقة 

 العضو الثالث العضو الثاني العضو األول المقرر الدراسيةالفرقة  م

1 
 معبد المنع فد. شري أ.م.د هيام العشماوي أ./.د أكرم كامل كرة يد الفرقة الرابعة بنات

 33 33 33 163 عدد الطالب

2 
 الخفيف أ.م. الشيماء أ.م.د ندا كابوه أ.م.د ايمن مرضي كرة طائرة الفرقة الرابعة بنات

 33 33 33 163 الطالبعدد 

3 
 أبو سريع دد. محم معبد المنع فد. شري أ./.د أكرم كامل كرة يد أول اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 16 16 16 19 عدد الطالب

4 
 كانون دد. محم كابوه أ.م. ندا أ.د عادل رمضان كرة سلة أول اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 12 12 12 13 عدد الطالب

5 
 كانون دد. محم محمد فاروق أ.م.د ايمن مرضي كرة طائرة أول اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 16 16 16 17 عدد الطالب

6 
 ترك دد. محمو أ.د طارق عبدالرءوف أ.د محمود الحوفي كرة قدم أول اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 20 20 20 21 عدد الطالب

 أ.د طارق الجمال ناجي أ.د جوزيف طلعت أ.د محمد تنس طاولة أول اختياريالفرقة الرابعة بنين  7
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 4 4 4 5 عدد الطالب

8 
 فاروق دد. محم طلعت أ.د محمد أ.د طارق الجمال تنس أول اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 12 12 12 11 عدد الطالب

9 
 أبو سريع دد. محم هيام العشماويأ.م.د  أ./.د أكرم كامل كرة يد ثاني اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 12 12 12 28 عدد الطالب

10 
 كانون دد. محم الخفيف أ.م. الشيماء أ.د عادل رمضان كرة سلة ثاني اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 8 8 8 17 عدد الطالب

11 
 أبو سريع دد. محم ناجي أ.د جوزيف أ.م.د ايمن مرضي كرة طائرة ثاني اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 10 10 10 23 عدد الطالب

12 
 ترك دد. محمو أ.د طارق عبدالرءوف أ.د محمود الحوفي كرة قدم الفرقة الرابعة بنين اختياري ثاني

 6 6 6 14 عدد الطالب

13 
 ترك دد. محمو محمد فاروق أ.د طارق الجمال تنس ثاني اختياريالفرقة الرابعة بنين 

 2 2 2 5 عدد الطالب
 

 استعراض جدول االمتحانات النظرية للفرقة الرابعة وتحديد لجان التصحيح لالمتحانات النظرية -2

أبناءنا الطالب  التنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية للمحافظة علي -أوال : القرار
 وجميع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحانات النظرية

 -ثانيا : الموافقة على تشكيل لجان المصححين للمقررات الدراسية المقترحة من رئيس القسم وهي كالتالي :
 رابعالعضو ال العضو الثالث العضو الثاني العضو األول المقرر الفرقة الدراسية م

 د أبو سريعد. م م معبد ارمنعف د. شري أ.م.د هيام ارعشماوي أ./.د أ رم  امل  رة يد ارفرقة اررابعة بنات  .1

 ناجي أ.د جوزيف ارخفيف أ.م. ارشيماء  ابوه أ.م. ندا أ.م.د ايمن مرضي  رة مائرة ارفرقة اررابعة بنات  .2

 أ.م.د هيام ارعشماوي د أبو سريعد. م م معبد ارمنعف شري د. أ./.د أ رم  امل  رة يد أول اختياريارفرقة اررابعة بنين   .3

 أ.د مارد عبداررءوف  انون دد. م م  ابوه أ.م. ندا أ.د عادل رمضان  رة سلة أول اختياريارفرقة اررابعة بنين   .4

 ار وفيأ.د م مود  د  انوند. م م م مد فارود أ.م.د ايمن مرضي  رة مائرة أول اختياريارفرقة اررابعة بنين   .5

 أ.د جمال  مادة ترك دد. م مو أ.د مارد عبداررءوف أ.د م مود ار وفي  رة قدم أول اختياريارفرقة اررابعة بنين   .6

 أ.د جمال  مادة أ.د مارد ارجمال ناجي أ.د جوزيف ملعت أ.د م مد تنس ماورة أول اختياريارفرقة اررابعة بنين   .7

 ارخفيف أ.م. ارشيماء فارود دد. م م ملعت أ.د م مد أ.د مارد ارجمال تنس أول اختياريارفرقة اررابعة بنين   .8

 معبد ارمنعف د. شري د أبو سريعد. م م أ.م.د هيام ارعشماوي أ./.د أ رم  امل  رة يد ثاني اختياريارفرقة اررابعة بنين   .9

  ابوه أ.م. ندا  انون دد. م م ارخفيف أ.م. ارشيماء أ.د عادل رمضان  رة سلة ثاني اختياريارفرقة اررابعة بنين   .10

 أ.د عادل رمضان د أبو سريعد. م م ناجي أ.د جوزيف أ.م.د ايمن مرضي  رة مائرة ثاني اختياريارفرقة اررابعة بنين   .11

 أ.د جمال  مادة ترك دد. م مو أ.د مارد عبداررءوف أ.د م مود ار وفي  رة قدم ثاني اختياريارفرقة اررابعة بنين   .12

 ملعت أ.د م مد د تركد. م مو م مد فارود أ.د مارد ارجمال تنس ثاني اختياريارفرقة اررابعة بنين   .13
 

 م2020/2021االحتياجات الخاصة بالشعب بالقسم للعام الدراسي  -3

 -وهي كالتالي : األدوات المقدمة من الشعب علىالموافقة  القرار

 مالحظات العدد األدوات الشعبة م
1.  

 يدكرة ال

  2 سبورة ممغنطة )ملعب كرة يد(

 متنوعة المقاسات 20 شواخص للتدريب  .2

 متعددة االطوال 20 حواجز بالستيكية  .3

 ميلتون 100 ١كرة يد مقاس   .4

  20 كيلوغرام ١كرات طبية   .5

  3 صناديق مقسمة  .6

 متنوعة 30 أقماع بالستيكية  .7

 م٦ وارتفاعم ٢٥عرض  2 شبكة خلف المرمي ٢  .8

  4 مرمي كرة يد شبك  .9

  15 مقاعد سويدي  .10

  4 سلم تدريب  .11

  كرة 50 7كرات سلة مقاس   .12
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13.  

 سلةكرة ال

  كرة 50 6كرات سلة مقاس 

 لون فاتح 20 أساتك مطاطية ) لتدريبات المقاومة (  .14

 قطعة 2الشبكة  شبكة 5 شبكة حلقة كرة سلة  .15

 مختلفة ألوان 20 أقماع تدريب بالستيكية صغيرة  .16

 مختلفة ألوان 80 أطباق بالستيكية مرنة  .17

 حجم كبير 2 سبورة بيضاء أو بورد كبير بحامل أرضي  .18

  2 (سلة سبورة ممغنطة )ملعب كرة  .19

 كيلو 1،2،3متنوعة  30 كرة طبية وزن  .20

  5 سلم تدريب أرضي  .21

 لون مختلف 2 20 قمصان تدريب  .22

23.  

الكرة 

 الطائرة

 _ كرة 50 كرة طائرة

 _ شبكة2 شبكة ملعب  .24

 مزود بعجل صندوق3 صندوق جامع كرات كرة طائرة  .25

 سم180 عصا 4 عصا هوائية  .26

 سم 10سمك  أسفنج 6 أسفنج مغطاة للقوائم  ) األمن والسالمة(  .27

 سم100×سم 180 سبورة 2 صبورة شرح متنقلة  .28

 حلقاته صغيرة شبك 2 م 10 وارتفاعم 30شبك صيد جانبي عرض   .29

 حلقاته صغيرة شبك 2 م 10 وارتفاعم 12شبك صيد خلفي عرض   .30

 الصلب 1 كرسي الحكم  .31

32.  

العاب 

 مضرب

  50 مضرب هوكي

  50 كرة هوكي  .33

  2 مرمى هوكي  .34

  20 ١٩مضرب تنس أرضي مقاس   .35

  20 21مضرب تنس أرضي مقاس   .36

 20 ٢٣مضرب تنس أرضي مقاسات   .37
 ٢متنوع في مقاسات القبضة 

،٤،  ٣ 

 ،٣متنوع مقاسات القبضة  20 ٢٧مضرب مقاس   .38

 أخضر أحمر برتقالي ألوان 300 كرة تنس أرضي  .39

  2 شبكة تنس أرضي زوجي  .40

  2 شبكة تنس أرضي فردي  .41

  2 شبكة تنس أرضي ميني تنس  .42

 زوج 4 سلة تجميع الكرات محمولة ٣عدد   .43

  4 طاولة تنس طاولة  .44

 بالحامل 4 شبكة تنس طاولة  .45

  50 مضرب تنس طاولة  .46

  150 كرة تنس طاولة  .47
  6 جهاز كرة سرعة  .48
  25 مضرب كرة سرعة  .49
  50 كرة سرعة  .50
  30 مضرب إسكواش  .51

  100 كرة إسكواش  .52

53.  

 كرة القدم

 مختلفة ألوان 4 طبق 100 أطباق بالستيكية مرنة

 مختلفة ألوان 4 40 أقماع تدريب بالستيكية صغير ة  .54

  ( 10)دد مطاطية ) لتدريبات المقاومة (أساتك   .55

  8 مظالت سرعة المقاومة  .56

  (8) متر(1×سم 120مرامى صغيرة )  .57
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سبورة ممغنطة ) ملعب كرة قدم ( مقاس كبير   .58

 4 وصغير لشرح طرق وخطط العب
 صغير( 2كبير ، 2)

  20 شواخص بالستيكية  .59

حواجز بالستيكية قابلة للتعديل متنوعة   .60

 االرتفاعات
 ارتفاعات مختلفة 3 30

  8 ساللم تدريب  .61

  2 متر 50شريط قياس بطول   .62

  100 كرات قدم  .63

  20 كرات قدم خماسية  .64

  86 صديرى أثقال  .65

  20 ارماح  .66

  ألوان مختلفة 4 (40) ألوان مختلفة(4اطواق بالستيكية )عدد   .67

 شئون الدراسات العليا والبحوث: خامسا :
 مقررات الدراسية لطالب الدراسات العليالل لمقررات الدراسيةلتشكيل لجان االمتحانات العملية  1

التنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية للمحافظة على أبناءنا الطالب  -أوال : القرار 
 لعمليةوجميع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحانات ا

 -ثانيا : الموافقة على اللجان العملية المقترحة من رئيس القسم وهي كالتالي :

 م
ارمر لة 
 ارعضو ارثارث ارعضو ارثاني ارعضو األول ارمقرر اردراسية

1 

 اردبلوم

 معبد ارمنعد. شريف  د أبو سريعد. م م أ./.د أ رم  امل االختبارات وارمقاييس فى رياضة ارتخصص 6503ج.م 

 معبد ارمنعد. شريف  د أبو سريعد. م م أ./.د أ رم  امل تدريب ارناشئين فى رياضة ارتخصص  6504ج.م  2

 معبد ارمنعد. شريف  أ./.د أ رم  امل د أبو سريعد. م م اإلعداد ارنفسي فى رياضة ارتخصص  6507ج.م  3

 معبد ارمنعد. شريف  أ./.د أ رم  امل د أبو سريعد. م م اإلعداد اربدني فى رياضة ارتخصص  6508ج.م  4

 د. م مد  انون فارود دد. م م أ.د مارد ارجمال االختبارات وارمقاييس فى رياضة ارتخصص 6530ج.م  5

 د. م مد  انون د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال تدريب ارناشئين فى رياضة ارتخصص 6531ج.م  6

 د. م مد  انون د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال رياضة ارتخصص اإلعداد ارنفسي فى 6534ج.م  7

 د. م مد  انون د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال اإلعداد اربدني فى رياضة ارتخصص 6535ج.م  8

9 

 ارماجستير

 أ.م.د ايمن مرضي أ.د م مود ار وفي أ.د عادل رمضان ارت ليل ارفني رلمنافسات فى رياضة ارتخصص 6602ج.م 

 أ.د عادل رمضان أ.د م مود ار وفي أ.م.د ايمن مرضي قراءات فى مش الت رياضة ارتخصص 6604ج.م  10

 أ.م.د ايمن مرضي أ.د عادل رمضان أ.د م مود ار وفي تمبيقات فى برامج ارتدريب بمجال ارتخصص 6606ج.م  11

 أ.م.د ايمن مرضي أ.د عادل رمضان أ.د م مود ار وفي قراءات في قيادة ارتدريب وارمنافسات ررياضة ارتخصص 6608ج.م  12

 أ.د مارد ارجمال ملعت أ.د م مد ناجي أ.د جوزيف ارت ليل ارفني رلمنافسات فى رياضة ارتخصص 6629ج.م  13

 أ.د مارد ارجمال ناجي أ.د جوزيف ملعت أ.د م مد قراءات فى مش الت رياضة ارتخصص 6631ج.م  14

 أ.د مارد ارجمال ملعت أ.د م مد ناجي أ.د جوزيف تمبيقات فى برامج ارتدريب بمجال ارتخصص 6633ج.م  15

 أ.د مارد ارجمال ناجي أ.د جوزيف ملعت أ.د م مد قراءات في قيادة ارتدريب وارمنافسات ررياضة ارتخصص 6635ج.م  16

17 

 ارد توراة

 أ.د م مود ار وفي أ.م.د ايمن مرضي أ.د. جمال  مادة (2ررياضة ارتخصص )  لقات ب ث في تخميم ارموسم اررياضي 6703ج.م 

 أ.د عادل رمضان أ.د. جمال  مادة أ.م.د ايمن مرضي (1تمبيقات فى مش الت رياضة ارتخصص ) 6704ج.م  18

  ار وفيأ.د م مود  أ.م.د ايمن مرضي أ.د. جمال  مادة (2تمبيقات فى مش الت رياضة ارتخصص ) 6705ج.م  19
 مقررات الدراسية لطالب الدراسات العليالل تشكيل لجان المصححين للمقررات الدراسية 2

التنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس باتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية للمحافظة على أبناءنا  -أوال : ثانيا : القرار 
 الطالب وجميع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحانات العملية

من رئيس  لعليامقررات الدراسية لطالب الدراسات الل المصححين للمقررات الدراسيةثانيا : الموافقة على اللجان 
 -القسم وهي كالتالي :

 م
ارمر لة 
 ارعضو ارثارث ارعضو ارثاني ارعضو األول ارمقرر اردراسية
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1 

 اردبلوم

 م  امدد.  سا معبد ارمنعد. شريف  أ./.د أ رم  امل االختبارات وارمقاييس فى رياضة ارتخصص 6503ج.م 

 م  امدد.  سا معبد ارمنعد. شريف  أ رم  املأ./.د  تدريب ارناشئين فى رياضة ارتخصص  6504ج.م  2

 د. م مد  انون د فارودد. م م د أبو سريعد. م م اإلعداد ارنفسي فى رياضة ارتخصص  6507ج.م  3

 د. م مد  انون د فارودد. م م د أبو سريعد. م م اإلعداد اربدني فى رياضة ارتخصص  6508ج.م  4

 م  امدد.  سا د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال فى رياضة ارتخصصاالختبارات وارمقاييس  6530ج.م  5

 م  امدد.  سا د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال تدريب ارناشئين فى رياضة ارتخصص 6531ج.م  6

 د  انوند. م م د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال اإلعداد ارنفسي فى رياضة ارتخصص 6534ج.م  7

 د  انوند. م م د فارودد. م م أ.د مارد ارجمال اإلعداد اربدني فى رياضة ارتخصص 6535ج.م  8

9 

 ارماجستير

 أ.م.د ارشيماء ارخفيف أ.م.د ندا  ابوه أ.د عادل رمضان ارت ليل ارفني رلمنافسات فى رياضة ارتخصص 6602ج.م 

 أ.م.د ارشيماء ارخفيف أ.د م مود ار وفي مرضيأ.م.د ايمن  قراءات فى مش الت رياضة ارتخصص 6604ج.م  10

 أ.م.د ايمن مرضي أ.د  ريم مراد أ.د م مود ار وفي تمبيقات فى برامج ارتدريب بمجال ارتخصص 6606ج.م  11

 أ.م.د ايمن مرضي أ.د  ريم مراد أ.د م مود ار وفي قراءات في قيادة ارتدريب وارمنافسات ررياضة ارتخصص 6608ج.م  12

 أ.د مارد عبداررءوف ملعت أ.د م مد ناجي أ.د جوزيف ارت ليل ارفني رلمنافسات فى رياضة ارتخصص 6629ج.م  13

 أ.م.د هيام ارعشماوي ناجي أ.د جوزيف ملعت أ.د م مد قراءات فى مش الت رياضة ارتخصص 6631ج.م  14

 أ.د مارد عبداررءوف ملعت أ.د م مد ناجي أ.د جوزيف تمبيقات فى برامج ارتدريب بمجال ارتخصص 6633ج.م  15

 أ.م.د هيام ارعشماوي ناجي أ.د جوزيف ملعت أ.د م مد قراءات في قيادة ارتدريب وارمنافسات ررياضة ارتخصص 6635ج.م  16

17 

 ارد توراة

 أ.د عادل رمضان أ.د  ريم مراد أ.د. جمال  مادة (2 لقات ب ث في تخميم ارموسم اررياضي ررياضة ارتخصص ) 6703ج.م 

 أ.م.د ندا  ابوه أ.د م مود ار وفي أ.م.د ايمن مرضي (1تمبيقات فى مش الت رياضة ارتخصص ) 6704ج.م  18

  أ.د عادل رمضان أ.د  ريم مراد أ.د. جمال  مادة (2تمبيقات فى مش الت رياضة ارتخصص ) 6705ج.م  19
 قسم التشكيل اللجنة العلمية ب 3

 -الموافقة على أنشاء اللجنة لتصبح كالتالي : القرار 
 حماده الدين جمال محمدأ.د)متفرغ(/  -1

 أ.د / )متفرغ(/ محمود حسن الحوفي -2

 محمد طلعت أبو المعاطيأ.د/ -3

 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف -4

 أ.د / عادل رمضان بخيت

قدم من  4  بسيادته وعنوان ا:. للموافقة على تسجيل االبحاث الخاصة  أيمن مرضيم.د/ أ.الطلب الم 

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

تأثير استخدام تمرينات باألدوات اربديلة علي تعلم بعض ارمهارات األساسية  1
 2019 فردي في ار رة ارمائرة

اررياضة قوة ومن ورسارة سالم 
مجلة أسيوم رعلوم مؤتمر أسيوم )

  ( وفنون ارتربية اررياضية
 . لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة الموافقة علي الطلب ورفع االمر  

 : العالقات الثقافية سادسا
االفتراضييي اال ل لق يير نترواط  قاتيقاط الرواضيياط ال ماييض   واضيياط  الملتقي العلميبشااأن اعتماد توصاايات  

"المما ساط اآلمنض للرواضاط ال ماييض   واضاط  ال اداط  ينوانهالمضرب بكليض التربيض الرواضيض جامعض مدونض 

م يلي فترقين 28/6/2020 الذي قر قنفيذه ووم االحد الموافق  "  COVID-19المضييييييرب في حة جاروض  و  نا "

 :  قد قوصة الملتقى إلى م مويض من التوصياط  هى

  مؤس اقه الوطن لصالح  اجتماييا  اقتصادوا سياسيا الوكيمض قرا قه في ال مهو وض  ريس ال يد فخامض قأويد -1

 الصعتض  التودواط التر ف هذه حة في المختلفض
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 رئيس مجلس القسم المجلس سر أمين          

  

 فءوأ.د/ طارق محمد عبد الر   محمد الخفيف حأ.م.د/ الشيماء عبد الفتا
 

 حقوق االنسان بمقرر اسوة مصر كليات لجميع اجبارية.  التعليم كمادة تكنولوجيا مقرر أدرا  -2
 الاتيض المختلفض التخصصاط من اساقذة فيها وشا ك  و  نا جاروض لمكافوض للكليض افتراضي ملتقي إقامض  -3

  و  نا من الوقاوض حول للودوث  الرواضيض

 .االجتمايي التواصة مواقع يتر التدنيض اللياقض التكنولوجيا  قياس مكوناط استخدام  يفيض يلى الاليتون قد وب -4

  العمليض المواضراط قنفيذ لدير المختلفض الراجعض التغذوض انواع استخدام -5

 .العملي الم ال في صغيرة م موياط إلى الاالب قق ير -6

 إجراء االمتواناط النتروض يتر برامج إلكتر نيض. -7

 . قد وس المقر اط الفردوض في الفصة الد اسي اال ل اقتراح -8

(مع التد وتاط المها وض  AGILITY BALANCE & COORDINATION)   .A.B.Cدمج التد وتاط  -9

 . المتاحض المنزليضلاليتي الرواضاط ال ماييض في الم احاط 

-الذ اء االصانايي -االستفادة من العلوم الودوثض في االنتقاء  االيداد في الم ال الرواض )الواقع االفتراضي  -10

 التولية الور ي(-التولية ال يني  –النانو قكنولوجي 

 التربيض  فاءاط يليها بالعمة وقوم  الرواضض الرواضيض بالتربيض خاصض قعليميض إلكتر نيض نصضم بتناء اإلهتمام-11

 بم رد الم ال في الم تودثاط يلى  االطالع أنف هر قاوور الرواضيض التربيض لمنت تي وت نى حتى الرواضيض

  .حد ثه
 خلص إليها الملتقى   فع التوصياط إلى إدا ة العالقاط الثقافيض  م لس الكليض التيالتوصياط  ايتماد القرار


