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احمد الدكتور/ السيد الاستاذ ( برئاسة 8عقدت الجلسة رقم )ونصف  العاشرةم  في تمام الساعة  12/4/2020املوافق  ألاحديوم انه في   

 من: "  عميد الكليةابراهيم عزب " 
ً
 وبحضور كال

 -واعتذر عن الحضور:

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية رئيس قسم أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 1

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية رئيس قسم أ.د/ احمد سعيد خضر 2

 نظريات وتطبيقات العاب القوي    استاذ بقسم أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 3

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 4

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  استاذ بقسم أ.د/ جوزيف ناجي أديب 5

 أقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم يونس 6

 -وتغيب عن الحضور : 

 
 وتغيب بعذر بقرار السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء           

 
  :االفتتاح

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء املجلس ثم   احمد ابراهيم عزبافتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي 8 رقم الجلسة

 الثانية نهاية االجتماع ونصف العاشرة بدء االجتماع 12/4/2020 التاريخ 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وتنمية البيئةلشئون خدمة املجتمع وكيل الكلية  أ.د/ محمد عنبر بالل 1

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

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  رئيس قسم أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 3

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  4

 علوم الصحة الرياضية رئيس قسم العليمأ.د/ عبد الحليم يوسف عبد  5

 اصول التربية الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 6

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  استاذ بقسم أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 7

 اصول التربية الرياضية استاذ بقسم أ.د/ نرمين رفيق محمد  8

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  استاذ بقسم محمود طها.د/ اميرة  9

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  استاذ بقسم أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 10

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.د/ احمد امين الشافعي 11

 اقدم استاذ مساعد عبد الحميدأ.م.د/ شرين محمد  14

1      

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ امل صالح سرور 1

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير "  استاذ بقسم أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 1

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

 خبير"

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



 

    2 

  

 

 
انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول  ألاعمال.

 
 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 . املصادقة وتمت الاطالع تم: القرار

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

 م . 2020ابريل وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر عن شهر ل املجلس التنفيذي املصادقة على محضر اجتماع **  

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

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

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

م عطن  2018/2019) الرابع ( عن أنشططة وحطدة ضطمان الجطودة والتططوير املسطتمر للعطام الجطامعي  التقرير الربع سنوياعتماد  2/1

 ديسمبر ( . –نوفمبر  –شهور ) أكتوبر 

 القرار : املوافقة .

 م . 2020" زيارة مركز ضمان الجودة بالجامعة " شهر يناير  تقرير خطة تحسين االيزو االدارياعتماد  2/2

 القرار : املوافقة .

 م . 2020" زيارة مركز ضمان الجودة بالجامعة " شهر يناير  تقرير خطة تحسين ضبط جودة العملية التعليميةاعتماد  2/3

 القرار : املوافقة .

م عن  2019/2020عن أنشطة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر للعام الجامعي  التقرير الربع سنوي " األول "اعتماد  2/4

 مارس ( . –فبراير  –شهور ) يناير 

 القرار : املوافقة .

 م . 2020" زيارة مركز ضمان الجودة بالجامعة " شهر ابريل  تقرير تقييم نظم الجودة بالكليةاعتماد  2/5

 القرار : املوافقة .

 للمواصفة القياسية  2020" مارس  تقرير متابعة تنفيذ توصيات الجهة المانحة عن المراجعة الخارجيةاعتماد  2/6
ً
" طبقا

 م " 2020شهر ابريل  –" زيارة مركز ضمان الجودة بالجامعة  9001: 2015الدولية ايزو 

 القرار : املوافقة .

 م . 31/3/2020الي  29/3والتي كان مقرر موعدها في الفترة من  تأجيل زيارة االعتماد الرسميةبشأن  2/7

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 ثالثا : موضوعات عامة 

3/1 
في جميع املدارس  تعليق الدراسةم بشأن  2020( لسنة  768( و )  717بخصوص قرارت السيد / رئيس مجلس الوزراء ارقام ) 

 واملعاهد والجامعات .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/2 
هيئة التدريس حضور السادة اعضاء م بشأن  15/3/2020( بتاريخ  187بخصوص قرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم ) 

 . بنصف قوة التشغيل فيما بينهما بالتناوب ملنع الكثافة كاجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والهيئة المعاونة والعاملين

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/3 
للفصل الدراس ي الثاني  مدي امكانية عمل امتحانات الكترونيةبشأن  رئيس الجامعةالخطاب الوارد من السيد أ.د/ 

 م  2019/2020
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 . القرار:

ً
 أحيط املجلس علما

3/4 
بشأن موافاة سيادتها ببيانات السادة اعضاء  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثأ.د/  ةالخطاب الوارد من السيد

 هيئة التدريس متضمنة الدرجة العلمية والقسم والتخصص العم والتخصص الدقيق .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

   شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا

4/1 
هناء حسني  /علي تشكيل لجنة ثالثية للسيدة م.ممجلس قسم أصول التربية الرياضية بخصوص موافقة 

 علي قرار املنح الصادر من الجامعة بتاريخ  بوظيفة مدرسوالتعيين  شلتوت
ً
 م . 25/3/2020بذات القسم بناءا

 املوافقة . القرار:

4/2 

علي تشكيل لجنة فحص ثالثية للسيد م .م  العاب القوي مجلس قسم نظريات وتطبيقاتبخصوص موافقة 

بذات القسم والكلية  بوظيفة مدرس دكتوراملدرس املساعد بالقسم وكذلك تعيين سيادته  محمود محمد عيد جاد الشامي /

والجامعة ، حيث ان سيادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من جامعة بنها بقرار أ.د/ رئيس الجامعة 

 م 7/4/2020بتاريخ 

 املوافقة . القرار:

4/3 

 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبخصوص موافقة 
بذات القسم حيث تم منح  بوظيفه مدرس مساعداملعيده بالقسم  -ليليان أشرف ابراهيم عمارعلي تعيين السيدة / 

م عن رساله املاجستير بعنوان "  25/3/2020سيادتها درجه املاجستير فى التربية الرياضية من جامعة مدينة السادات بتاريخ 

هاره الشقلبه األماميه على جهاز طاوله القفز لطالبات كليه التربيه تأثير التعلم المدمج على بعض نواتج التعلم لم

 " . الرياضيه جامعه مدينه السادات

 املوافقة . القرار:

4/4 

علي تشكيل  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبخصوص موافقة 

بوظيفة املدرس املساعد بالقسم وكذلك تعيين سياداته  أحمد عبد الحميد علي زهرانلجنة فحص ثالثية للسيد م.م/ 

حيث أن سيادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بمجلس  القسم والكلية والجامعةبذات  مدرس دكتور

 م, مرفق طية نسخة من قرار املنح جامعة بنها.7/4/2020جامعة بنها بتاريخ 

 املوافقة . القرار:

 شئون التعليم والطالب ةلجن: خامسا

5/1 

رقم  للمادةوالتى دون النصف درجه وذلك طبقا  ألاربعةبشأن تشكيل لجنة ممتحنين وذلك لجبر درجات املواد بالكنتروالت 

 من :( من قانون تنظيم الجامعات على ان 71)
ً
 أ.د/ عميد الكلية  تشكل من كال

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 

 أ.د/ رئيس القسم العلمى املختص

 أ.د/ رئيس كنترول الفرقة الدراسية

 أ.د / أقدم الاساتذة بالكلية

 املوافقة . القرار:

5/2 

عن مدى التزام الاساتذة بتفعيل تطبيق   رئيس كنترول الفرقه الثالثة بنين و بناتبشأن البيان املقدم من الاستاذ الدكتور /

 0م  19/11/2019( بتاريخ 221استمارات التقييم الخاصة باالختيارى الاول و الثانى وذلك طبقا  لقرار مجلس الكلية رقم ) 

  ذلك
ً
لتزام وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عن مدى ا /الدكتور  ألاستاذ السيد من للكنترول املوجه الخطاب على بناءا

 الاساتذة بتفعيل تطبيق استمارات التقييم الخاصة باالختيارى الاول و الثانى وذلك طبقا  لقرار مجلس الكلية السابق .
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 التنبيه علي السادة ألاساتذة لالنتهاء من التقييم . القرار:

5/3 
عن متابعة انجاز املقررات إلالكترونية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالتقرير املقدم من السيد  ألاستاذ الدكتور/ 

 العلمية  والبيان الخاص باملقررات املتأخرة فى تجهيز محتوى محاضرات الكترونية لها لألقسامللفصل الدراس ي الثاني 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

5/4 

للعام الرابع  لقبول العذر االجتماعىبالفرقة الرابعه و ذلك   محمد عماد الدين فوزىبخصوص الطلب املقدم من الطالب / 

و ذلك بسبب مرض والده حيث انه املرافق له مرفق طيه صورة من  2019/2020عن دخول الامتحانات للعام الجامعى  

 الاشعه و التقارير الطبية الالزمه .

 املوافقة . القرار:

 : لجنة العالقات الثقافية سادسا

 بدون موضوعات
 : لجنة الدراسات العليا سابعا

 دكتوراه( نتيجة فيروس كورونا املستجد . -ماجستير  –لطالب مرحلة الدراسات العليا )دبلوم  تعليق الدراسةبشأن  7/1

 القرار : اعتماد اليه للتعلم عن بعد لجميع طالب مرحلة الدراسات العليا

 باعداد محاضرات الكترونية للتعلم عن بعد.التوصية بالتزام اعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس 

 في ضوء تعليق الدراسة نتيجة فيروس كورونا املستجد رسائل املاجستير والدكتوراه ستمرار مناقشاتابشأن  7/2

مع الالتزام  استمرار عقد مناقشات املاجستير والدكتوراهالقرار : املوافقة في ضوء القرارات الوارده من الجامعة والتي توص ي ب

 املشددة بهذا الشأن. الاحترازية باإلجراءات

7/3 
 م " خالل منتصف شهر يونيو القادم مع مراعاة : 2020" دور ربيع  تحديد موعد امتحانات مرحلة الدراسات العليابشأن 

 علي سالمة الطالب . -
ً
 يتم عقد الامتحانات في قاعات جيدة التهوية والتعقيم حرصا

 م  2020النظر في وضع جدول الامتحانات لدور ربيع  -

 املوافقة . القرار:

7/4 
مد بخصوص م 30/3/2020وتاريخ  323الخطاب الوارد من أ.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث صادر برقم 

 15حتى الفترة  2021/  2020دورة USAID التواريخ الخاصة بمنحة "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

 ابريل. 15مايو بدال من 

 .القرار:  
ً
 أحيط املجلس علما

7/5 
م بقسططم املنططاهج 2016املقيططد بططدورة أكتططوبر   عاصننم علنني قننندي درجططة دكتططوراه الفلسططفة فططي التربيططة الرياضططية للباحططث /  مننن 

سجل بتاريخ 
ُ
تأثير تدريبات فنن الللةنة ، ببحث بعنطوان : )19/12/2017وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية وامل

 ( طبةا ألماكن اللعب المختلفة على تطوير مستوي األداء الخططى للمالكمين

 ملجلس الجامعة .مع رفع املوضوع القرار:  املوافقة 

7/6 
نظريطات م بقسطم 2016املقيطد بطدورة أكتطوبر   أحمد حمدى ملمود الفنوالىدرجة املاجستير  في التربية الرياضطية للباحطث / من 

سجل بتاريخ وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه 
ُ
برننام  تندريبى بتسنتخدام ، ببحث بعنوان : )10/9/2018وامل

 ( مطور لتلسين مستوى أداء مهاره التلوي  بالرجلين على جهاز عش الغراب لناشئى الجمبازجهاز مساعد 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/7 
ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكي 

ُ
املقيد بدورة اكتوبر   سام  عاطف أبو العزلجنة امل

سجل بتاريخ 2016
ُ
بناء مةياس للثةافة  )م ، ببحث بعنوان22/11/2017م   واملسجل أصول التربية الرياضية بالكلية   وامل
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 ( . التنظيمية لصناعة الةرار بتدارة النشاط الرياضي لبعض أندية ملافظة الجيزة

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

 مشرفا استاذ الادارة املتفرغ  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا.د/  لبيب عبد العزيز لبيب

 مناقشا استاذ الادارة الرياضية كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان ا.د/ عبد الطيف صبحي محمد فريد

 مناقشا بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةاستاذ مساعد  ا.م.د/ سماح محمد حالوة

 مشرفا استاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا. م د/ فتحي توفيق فتحي حفينه
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/8 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثة/  تشكي 
ُ
م   2014املقيد اكتوبر  اشجان سعيد االسرجلجنة امل

سجل بتاريخ 
ُ
تأثير برنام  ترويلي علي  ) م ، ببحث بعنوان19/1/2016واملسجل أصول التربية الرياضية بالكلية   وامل

  ( (   سنة بملافظة المنوفية12 -9البتدائية ) بعض الجوانب التعليمية لتالميذ المرحلة ا

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

  استاذ طرق التدريس املتفرغ بكلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان ا.د/ جمال الدين عبد العاطي الشافعي  
ً
 مناقشا

 السيس يحمدي محمد عباس  ا.د/
التربية  كلية -استاذ الترويح املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية 

 الرياضية جامعة مدينة السادات
 
ً
 مناقشا

  استاذ ادارة  التنس املتفرغ  بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب  
ً
 مشرفا

 ا.د/ عادل رمضان بخيت
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات استاذ طرق تدريس كرة السلة ب

 الجماعية والرياضات الفردية  بالكلية
 
ً
 مشرفا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكي 
ُ
املقيد اكتوبر  ملمود عبد هللا أحمد شاهينلجنة امل

سجل بتاريخ بقسم م   واملسجل 2014
ُ
م ، ببحث 22/11/2017نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بالكلية وامل

تأثير استخدام األلعاب التمهيدية علي تحسين أداء بعض المهارات الهجومية والدفاعية للمبتدئين في رياضة  ) بعنوان

 ( المالكمة

ناقشة والحكم مكونة من السادة ألاساتذةوتقترح لجنة 
ُ
 : إلاشراف أن تكون لجنة امل

 ا.د/ إيهاب محمد البديوي 
أستاذ املنازالت بقسم املنازالت والرياضات الفردية، كلية التربية الرياضية، جامعة 

 طنطا
 
ً
 مناقشا

 ا.د/  أحمد سعيد أمين خضر
املنازالت والرياضات أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات 

 املائية، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات
 
ً
 مشرفا

 ا.د/  ياسر محمد عبد الجواد الوراقى
أستاذ تدريب املالكمة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات
 
ً
 مشرفا

 د الفتاح عيدد/ أحمد كمال عبم.ا.
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية التربية 

 الرياضية جامعة مدينة السادات
 
ً
 مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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املقيدة بدورة الخريف  يوسف الوراقى شم محمد ها منارموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحثه/  تسجي 

تأثير إستخدام المثيرات البصريه على  ) وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بعنواننظريات م بقسم 2017

 (اإلدراك الحس حركى ومستوى أداء مهارات الحركات االرضيه لتلميذات المرحله االبتدائيه

  :تحت إشراف 

 أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بالكلية أ.د/ مشيره ابراهيم العجمى         
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 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بالكلية أ.م.د/ ايمان كمال الدين ابراهيم

 
 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع القرار:  املوافقة 
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11 

م 2018املقيدة بدورة الخريف  رييمحمود لطفي أحمد البحموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/   تسجي 

تأثير استخدام األحبال المطاطة علي تنمية نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنوان )بقسم 

 (الدفاعية في كرة السلة المهاراتالقدرات البدنية الخاصة ببعض 

 : تحت إشراف

بالكلية التربية نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أستاذ كرة السلة بقسم  أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف

 مشرفاالرياضية جامعة مدينة السادات  

بالكلية التربية نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ ندي محفوظ كابوة

  الرياضية جامعة مدينة السادات  مشرفا
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/12 

واملقيد بمرحلة املاجستير فى  ،خالد مصطفى أحمد الكيالنىموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/    تسجي 

برنامج تدريبى مائى لتقوية عضالت الظهر وتأثيره على مستوى م . بعنوان "  2018التربية الرياضية بدورة الخريف 

 "  األداء المهارى لناشئ الوثب العالى

 :تحت إشراف 

بالكلية التربية الرياضية   استاذ العاب القوي املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ بكر محمد سالم   

 جامعة مدينة السادات

ووكيل  شئون البيئة كلية   استاذ العاب القوي بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ محمد عنبر محمد بالل   

 اضية جامعة مدينة الساداتالتربية الري

كلية التربية الرياضية  استاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم

  جامعة مدينة السادات
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/13 

م  2018واملقيد دور خريف  ،  أية عبد الحميد محمد فرجموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/    تسجي 

برنامج ترويحي وأثرة علي تنمية بعض المهارات الحركية االساسية بمرحلة املاجستير فى التربية الرياضية. بعنوان " 

  " سنوات بمحافظة البحيرة (5-4والتفاعل االجتماعي علي اطفال الروضة سن )

 :تحت إشراف 

 استاذ الادارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا.د/ محمد عبد العظيم شميس

  مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية د/ أحمد حلمي عبد املجيد غراب     
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
14 

واملقيطد بمرحلطة دكتطوراه الفلسطفة خالد ملمود الجمال موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحطث/ تسجي 

تنأثير سسنتخدام بعنض اسنتراتيجيات النتعلم النشنت علنى تعلنم بعننض "  بعنوان:  م 2018فطى التربيطة الرياضطية بطدورة الخريطف 

 "الةدمفي كرة للمبتدئين المهارات األساسية 

 : تحت إشراف

عصطططططططام الططططططططدين متططططططططولي عبططططططططد  أ.د/

 هللا

وعلوم الحركة الرياضية أستاذ املناهج وطرق التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب 

 السادات سابقاوالقائم بأعمال رئيس جامعة مدينة 

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

 الساداتجامعة مدينة  -الرياضية 
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كلية التربية  -أستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  م.د/ محمود محمد رفعت تركي

  اتالسادجامعة مدينة  -الرياضية 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
15 

بقسم نظريات و املعيد  ملمد نصر عبد الجيد زهرانموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/  تسجي 

م  بمرحلة 2018واملقيد دور خريف   وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

تأثير تدريبات السرعة الخاصة علي مستوي بعض األداءات الهجومية والدفاعية بعنوان:  " املاجستير فى التربية 

  ". لالعبي الكيك بوكسين 

 :تحت إشراف 

 ا.د/  أحمد سعيد أمين خضر    

 

املنازالت والرياضات املائية، كلية أستاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات

أستاذ تدريب املالكمة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية التربية  ا.د/  ياسر محمد عبد الجواد الوراقى    

 الرياضية، جامعة مدينة السادات

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية التربية الرياضية  د/ ا لسيد كمال عبد الفتاح عيد      

  جامعة مدينة السادات
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
16 

بقسم نظريات وتطبيقات  مجدي عبد السيد عزيزفادي موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/  تسجي 

م  بمرحلة املاجستير فى 2018واملقيد دور خريف   املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ". أثر استخدام اإليةاع الليوي كمؤشر لبناء برام  التدريب لناشئي السباحة بعنوان:  "التربية 

 : تحت إشراف

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية التربية الرياضية،  ا.م.د/  والء محمد كامل العبد

 جامعة مدينة السادات

 ساعد بقسم أصول التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة الساداتمأستاذ  حسين بكر سلم   محمدا.م د/  

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  وسام محمد زكي حمدود/ 

  السادات
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
17 

 . نبال أحمد بدرط ط أ.م.د/ الترقي ل ابحاث تسجي  بشأن

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 
أثر إستخدام التعلم لإلتقان على تطوير الرضا الحركى 

 ومستوى ألاداء فى إطاحة املطرقة
لكلية 16املؤتمر العلمى الدولى ال  م2015 فردى

 التربية الرياضية الهرم جامعة حلوان

2 
تأثير استخدام اسلوب الاحتواء على بعض املتغيرات 

املعرفى ومستوى ألاداء فى البدنية ومستوى التحصيل 

 مسابقة الوثب العالى .

كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  م2016 فردى

 السادات

 
 املوافقة . القرار:

7/
18 

 .محمد عبد المجيد أبو دنياط ط م.د/ الترقي ل ابحاث تسجي  بشأن

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م

1 
وتأثيره على تعليم مهارة  ءوألاسوياالدمج بين الصم 

 الوثب الطويل
املجلطططططططططة العلميطططططططططة لكليطططططططططة التربيطططططططططة  م2017 فردى

الرياضططططططططططططية طططططططططططططط جامعططططططططططططة العططططططططططططري  
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 )مجلة سيناء لعلوم الرياضة(

2 
فاعلية الكتيب الالكترونى التفاعلى على تعلم مهارة 

 الوثب العالى .
مجلططططططة جامعططططططة مدينططططططة السططططططادات  م2018 فردي

 البدنية والرياضةللتربية 
 

 املوافقة . القرار:

7/
19 

  أحمد حمدى عبد الخالق شرشر /ابحاث الترقي للدكتور  تسجي بشأن 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 
فاعلية برنامج تدريبى لتنمية العتبة الفارقة الالهوائية 

 والفسيولوجية وأثره على الارتقاء ببعض القدرات البدنية

متر 800والبيوكيميائية واملستوى الرقمى لالعبى   

 مشترك
24/8/2018 

 م

 -  الرياضة ملجلطة العلمیطة لعلوم وفنون ا

كلية التربية الرياضية بالجزيرة جامعة 

 حلوان

2 

برنامج تدريبى باستخدام مسافات أقل وشدة أعلى 

بمعلوماتية السرعة الحرجة لتعزيز اللياقة القلبية 

التنفسية وتحمل السرعة واملستوى الرقمى لناشئات 

 سنة .  16متر جرى تحت  3000مسابقة 

م 4/2019 فردي  

املؤتمر العلمي الطدولي ألاول " التربیطة 

ى البدنیة والریاضة من الكفایة ال

ابريل  18 -17خالل الفترة من  ةالكفاء

التربیة الریاضطیة جامعة كلية   2019

مجلة نظريات مططدینططة السطططططططططططادات / 

وتطبيقات التربية البدنية وعلوم 

  الرياضة
 املوافقة . القرار:

7/
20 

 مها محمد عزب الزينىأ.م.د/  طالترقي ل ابحاث تسجي بشأن  

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 
ستراتيجيه التعلم التوليدى وتأثيرها على التحصيل ا

 املعرفى ومستوى أداء بعض مهارات الباليه
2018ابريل  فردى  

كليه  -مجله علوم وفنون الرياضه 

جامعه أسيوط–التربيه الرياضيه   

2 
تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام أسلوب التعلم 

 ملادة التعبير الحركيالنشط على بعض نواتج التعلم 
 فردي

 نوفمبر

 م2018

كلية  -مجلة علوم وفنون الرياضة 

 جامعة اسيوط -التربية الرياضية 
 

 املوافقة . القرار:

7/
21 

 غدير عزت عبد السالمد/ ط بحث الترقي ل تسجيلبشأن 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 
إستراتيجيه التعلم املقلوب وتاثيرها على مستوى 

 أداء بعض مهارات الباليه
 م2019 /10 فردى

 -مجله علوم وفنون الرياضه

جامعه  -كليه التربيه الرياضيه

  أسيوط
 املوافقة . القرار:

7/
22 

 عادل السيد أمين وسام /أ.م.دط الترقي ل ابحاث تسجيلبشأن 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ 

 قبول النشر
 مكان النشر

1 

فاعليه إستخدام نموذج التعلم التوليدى فى خفض 

قلق الاختباروتعلم بعض مهارات الباليه لطالبات كليه 

 . التربيه الرياضيه

12/2016 فردى  
مجله بحوث التربية البدنية والرياضية 

جامعه بنها لكليه التربيه الرياضيه للبنين  

2/2017 فرديتأثير تنويع استراتيجيات التدريس علي الفاعلية الذاتية  2 كلية التربية  –مجلة علوم الرياضة  
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  الرياضية جامعة املنيا .وتعلم بعض مهارات الرقص الحديث 

 املوافقة . القرار:

7/
23 

 شيرين محمد عبد الحميدأ.م.د/  طبحث الترقي ل تسجيلبشأن 

البحثاسم  م  مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه 

1 
تأثير ٍأسلوب العصف الذهني على تنمية إدراك الذات 

 البدنية وتعلم بعض مهارات التمرينات
م2015 فردى  

املؤتمر العلمى الدولى ال 

لكلية التربية الرياضية 16

  بالهرم جامعة حلوان
 املوافقة . القرار:

7/
24 

 خالد رمضانأ.م.د/ ط الترقي ل ابحاث تسجيلبشأن 

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

تأثير ألانشطة الرياضية التنافسية املتعددة على السمات  1

الشخصية ومستوى الطموح لدى بعض طالب جامعة جازان 

 باململكة العربية السعودية " دراسة مقارنة "

 م2015 –يناير  فردى
 مجلة علوم الرياضة

 جامعة املنيا -

تأثير استخدام برنامج قائم على إستراتيجية التعلم لإلتقان  2

على دافعية  إلانجاز الرياض ي وتعلم بعض املهارات ألاساسية 

 في الكرة الطائرة
 2018يناير  فردي

مجلة نظريات و تطبيقات التربية 

 –البدنية وعلوم الرياضة 

 جامعة مدينة السادات
 

 املوافقة . القرار:

7/
25 

 منى محمد كمال حجازي  /بحث للسيدة أ.م.د  تسجيلبشأن 

 أستاذ املبارزة املساعد بقسم نظريات و تطبيقات املنازالت والرياضات املائية

 مكان النشطر النشر نوعه البحث اسم م

1 Rhythm, Movement combining 

and performance level of some 

Compound skills in fencing 

 فردي
 يناير

2020 
Advances in Physical Education, 

41-2020, 10, 31 

 
 املوافقة . القرار:

7/
26 

 محمود محمد رفعت محمود تركيبحث الترقي للسيد م.د/  تسجيلبشأن 

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

تأثير استخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية علي سرعة  1

القدمين وبعض املهارات املندمجة لناشئي كرة حركات 

 القدم

 م2019ابريل   زوجي

املؤتمر العلمي الدولي الاول )التربية البدنية 

كلية  -والرياضة من الكفاية إلي الكفاءة( 

 جامعة مدينة السادات  -التربية الرياضية 
 

 املوافقة . القرار:

7/
27 

  هبة رحيم عبد الباقيم.د/ بشأن تسجيل ابحاث الترقي للسيدة 

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

على  عروض الرياضيهتاثير استخدام بعض اشكال ال 1

 املهارى فى ماده التمرينات ستوى مستوى الرضا وامل
  2019اكتوبر  فردي

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية طططط 

 كلية التربية الرياضية ططط جامعة اسيوط 

تاثير برنامج تدريبى باستخدام الوسط املائى على بعض  2

القدرات البدنيه  ومستوى الاداء املهارى فى التمرينات 

 الايقاعية

 فردي
 ابريل

2018 

مجلططة اسططيوط لعلططوم وفنططون التربيططة الرياضططية طططططط 

 كلية التربية الرياضية ططط جامعة اسيوط

 



 

    10 

  

 

 
 املوافقة . القرار:

 : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة ثامنا

8/1 
( إلشعار أخر اإلحتفال باألمهات بالجهاز اإلدارى وجهاز الخدمات المعاونة بالكليةإلاحتفال بيوم ألام ) إرجاءبخصوص 

داخل بعد إنتهاء الظروف الراهنة بمصر والعالم ، كإجراء إحترازى بعدم التجمع والاحتفاالت التى من شأنها وجود عدد كبير 

 القاعة .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

8/2 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  بتوجيهبشأن املقترح املقدم من لجنة شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة والخاص 

خالل فترة العمل داخل الكلية كإجراء إحترازى إلزامى على جميع  بإرتداء القفزات والماسكاتوالجهاز إلادارى والعاملين 

 منسوبى الكلية .

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

8/3 

ضمن خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالكلية  للعام  الندوات وورش العمل والدوراتفعاليات بعض  تنفيذ بشأن

، يتقدم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة باإلعداد لدورة إلاصابات والاسعافات ألاولية ودورة  2020/  2019الجامعى 

ع الرسمى للكلية ( عن طريق نشر فديوهات ومادة علمية للدورتين تنشر على املوق بالمجانالتدليك الرياض ى لطالب الكلية ) 

 بقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية .  

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 إلحياء ألاحتفال باليوم العاملى لليتيم . لزيارة دار األيتاموفد من كلية التربية الرياضية  تشكيلبشأن  8/4

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

8/5 

لتحديث الرؤية والرسالة الخاصة بالكلية من قبل وحدة ضمان الجودة والاعتماد. تكليف أعضاء  اإلجراءات التنفيذيةبشأن 

الخاصة بقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة  بدراسة تحديث الرؤية والرسالةلجنة شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

 لتتماش ى مع رؤية ورسالة الكلية .

 املوافقة . القرار:

8/6 

والتى  إجراءات تعقيم الكليةاملقدم من السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بشأن  إعتماد التقرير

نفذت ضمن خطة الجامعة بتعقيم وتطهير منشأت الجامعة فى ضوء تكليفات معالى السيد أ . د / رئيس الجامعة كإجراء 

 إحترازى ملنع انتشار فيروس كورونا املستجد .

 املوافقة . القرار:

 إلى وحدة إدارة املخاطر  . تغيير مسمى وحدة األزمات والكوارثبشأن  8/7

 املوافقة . القرار:

8/8 
بشاشة عرض ملتابعة كاميرات املراقبة باملبنى ) ب ( وكذلك تجهيز الوحدة بجهاز كمبيوتر  تجهيز وحدة إدارة المخاطربشأن 

 وطابعة وتجهيزات مكتبية وشانون لحفظ املستندات .

  القرار:
ً
 . أحيط املجلس علما

8/9 

وحدة إدارة المخاطر بالكلية عن التوعية الخاصة بفيروس كورونا  التوسع فى نشر الدعاية الالزمة المقدمة منبشأن 

وإعداد املطويات البوسترات  وامللصقات الخاصة بذلك ، ونشرها داخل القاعات واملمرات الرئيسية والعيادة بالكلية  المستجد

. 

  . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 الخاصة بوحدة إدارة املخاطر لتتماش ى مع رؤية ورسالة الكلية . تحديث الرؤية والرسالةبشأن دراسة  8/10

 املوافقة . القرار:
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8/11 

 وحدة إدارة املخاطر  . تشكيل مجلس إدارةبشأن إعادة 

 لوحدة إدارة املخاطر . المكتب التنفيذىتشكيل 

 وحدة إدارة املخاطر . غرفة عملياتتشكيل 

 املوافقة . القرار:

 لوحدة إدارة املخاطر . دليلإعداد بشأن  8/12

 املوافقة . القرار:

 إشتراطات ألامن والسالمة . تحديث ملفاتبشأن  8/13

 املوافقة . القرار:

 مجلس إدارة وحدة متابعة الخريجين . إعادة تشكيلبشأن  8/14

 املوافقة . القرار:

 الخريجين ووسائل الاتصال بهم . تحديث بياناتبشأن  8/15

 املوافقة . القرار:

 وحدة متابعة الخريجين . تحديث رؤية ورسالةبشأن  8/16

 املوافقة . القرار:

 ) شعار ( الوحدة . بشأن إعتماد لوجو 8/17

 املوافقة . القرار:

 برضا ألاطراف املجتمعية على خريجى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات . إعداد االستبيانات الخاصةبشأن  8/18

 املوافقة . القرار:

 من أجهزة كمبيوتر وماكينة تصوير وأساس مكتبى . تجهيز الوحدةبشأن  8/19

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 الصفحة الرسمية على موقع الكلية والخاصة بوحدة متابعة الخريجين . تحديثالسيد الدكتور / مدير الوحدة بمتابعة  تكليف بشأن 8/20

 . القرار:
ً
 املوافقة وأحيط املجلس علما

8/21 
أكتوبر والخاص بتعيين نائب مدير نشاط رياض ى مدربين وإداريين بجميع ألالعاب  6الخاص بنادى مدينة  إعالن التوظيفبشأن 

 الرياضية ومعلمى سباحة وإنقاذ .

 القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 تاسعًا : ما يستجد من أعمال :

 بشأن الطالب الذين لم يحضروا امتحانات الشفوي والعملي ولم يسجل لهم درجات في الكشوف . 9/1

 الكنترول املختص .وتسلم الي عمل كشوف ملحقة بأسماء الطالب الذين لم يحضروا الامتحان ) باملادة ( ويكتب ) غط ( امام الطالب  القرار:

9/2 
اعضاء مجالس ألاقسام العلمية أحد اعضاء مجلس القسم في ادارة شئون القسم في حالة عدم وجود السيد رئيس  تفويضبخصوص 

 القسم أو تعذر حضوره .

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية . محمد عبد العظيم شميسالسيد أ.د/  اعتراضالقرار : املوافقة مع تسجيل 

                                                                                 المجلس سر نــأمي           

 عميد الكلية

 

                                                         ( عبد الحليم يوسف عبد العليم /أ.د) 

 ابراهيم عزب (احمد  /.دأ ) 
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