
 
 
 

 :الحضـــــــور

( برئاسة 214عقدت الجلسة رقم )العاشرة  م  في تمام الساعة 22/4/2019الموافق  االثنينإنه في يوم 
 من: األستاذ الدكتور/ محمد طلعت أبو المعاطى عميد الكلية وبحضور كلا 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2018/2019 العام الجامعي 214 رقم الجلسة

 22/4/2019 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع العاشرة 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م
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 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 4

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري أ.د /  5

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 7

 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية  أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8

 ت وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس قسم نظريا أ.د / أمل صالح سرور  9

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 10

 بقسم اصول التربية الرياضيةأستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د /  11

  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ بقسم  أ.د/ مني مصطفي محمد علي 12

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مجدي محمود فهيم/أ.د 13

 أستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية احمد محمود عبد الحكيم  أ.د/  14

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  عادل رمضان بخيتأ.د /  15

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  عاطف سيد احمدأ.د/  16

)  استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 17

عية ورياضات أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجما أ.د / محمد جمال الدين حمادة 18 خبير ( سنتين 

أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 19 ) خبير ( سنتين .املضرب 

  أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم 20 سنتين . الرياضية

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أستاذ متفرغ بقسم أ.د/ محمود حسن الحوفي  21

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي أ.د / حمدي عبده عاصم  22 املضرب 

 .بقسم أصول التربية الرياضيةمتفرغ أستاذ  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 23

24 
24 

 تمرنائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املس أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم

 أقدم أستاذ مساعد   ياسر محمد الوراقيأ.م.د/  25

 أقدم مدرس   محمد بيلي ابراهيم بيليد/  26



  :االفتتاح

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة 
 وعات الواردة بجدول األعمال.أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموض

  
 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

  2019 ابريلالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 دقة .تم االطالع وتمت المصاالقرار: 

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 
 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1

 القرار : أحيط المجلس علما  

 ريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة .بخصوص اعتماد الئحة النشر العلمي لمجلة نظ 2/2

 الموافقة . القرار:

 بخصوص اعتماد تقارير المقررات الدراسية للفصل الدراسي األول . 2/3

 القرار: الموافقة .

 بخصوص اعتماد تقرير متابعة الخطة االستراتيجية النصف سنوي .   2/4

 القرار:الموافقة.

ضر لجنة المكتبات لتوسعة مكتبة الكلية الستيعاب الكتب وعرضها بشكل واضح للمترددين بخصوص ماء جاء بمح 2/5
 علي المكتبة .

 .مع دراسة األماكن المتاحة القرار:الموافقة

 ( اخصائي مكتبات . 2بخصوص ماجاء بمحضر لجنة المكتبات للبحث في كيفية تزويد المكتبة بعدد )  2/6

 الجامعة في هذا الشأن .مع مخاطبة  القرار:الموافقة

بخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بشأن اطالق اسم السيد االستاذ الدكتور / بكر محمد  2/7
 سالم علي ملعب العاب القوي بالكلية .

 الموافقة علي تشكيل لجنة لوضع مسميات المالعب . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارة استاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت 
جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص الموافقة علي سفر سيادته إلي تونس  والرياضات المائية كلية التربية الرياضية

م 1/4/2019م إلي 23/3/2019م خالل الفترة من 2019ة ( لسن277بناء علي قرار وزير الشباب والرياضة رقم )
وذلك بصفته رئيس بعثة االتحاد المصري للمصارعة والمشارك في بطولة افريقيا للناشئين والشباب والكبار 
للمصارعة )الرومانية ـ الحرة ـ النسائية( والمقامة بمدينة الحمامات, واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار 

بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو  2001مارس  20الصادر في  371س مجلس الوزراء رقم رئي
المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب والرياضة في مهمة 

 تحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل.رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مس

 الموافقة .القرار:  



3/2 

الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات 
ا بخطاب اإلدارة المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص مواقتن

العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي( واحاطتنا بأن االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ قائم 
م والتي ستقام 2019( لسنة 46بتدريب منتخب الجامعة لفريق الجودو والمشارك في دورة الشهيد الرفاعي رقم )

 م, ومرفق طية نسخة من الخطاب.10/4/2019م حتي 7/4/2019رة من فعالياتها باإلسكندرية خالل الفت

 الموافقة . القرار:  

3/3 

الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ عمرو محمد جعفر االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات 
نا بخطاب اإلدارة العامة لرعاية الطالب المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص مواقت

)إدارة النشاط الرياضي( واحاطتنا بأن االستاذ الدكتور/ عمرو محمد جعفر قائم بتدريب منتخب الجامعة لفريق 
م والتي ستقام فعالياتها باإلسكندرية خالل الفترة 2019( لسنة 46الكاراتيه والمشارك في دورة الشهيد الرفاعي رقم )

 م, ومرفق طية نسخة من الخطاب.17/4/2019م حتي 14/4/2019من 

 القرار :  الموافقة .

3/4 
المنازالت نظريات وتطبيقات بقسم  االستاذ المساعد أحمد كمال عبد الفتاح عيدالطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ 

 العمل الرسمية بالكلية.بخصوص الموافقة لسيادته للعمل كمدرب مالكمة وذلك في غير أوقات  والرياضات المائية

 .بما ال يتعارض مع مهام وظيفتة الموافقة القرار:  

3/5 
 المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات بقسم  الطلب المقدم من الدكتور/ السيد كمال عبد الفتاح عيد المدرس

 ية بالكلية.بخصوص الموافقة لسيادته للعمل كمدرب مالكمة وذلك في غير أوقات العمل الرسم

 .بما ال يتعارض مع مهام وظيفتة الموافقة القرار:  

3/6 

الطلب المقدم من م.م  / نعمة أبو زيد محمد المدرس المساعد بقسم أصول التربية الرياضية بشأن تشكيل اللجنة الثالثية 
م, علي ان تشكل اللجنة 2019/ 3 /31والتعيين مدرس بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 

 الثالثية من كال من السادة األساتذة :

 أ.د/محمد إبراهيم الباقيري . .1

 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب .2
 أ.د/ وائل السيد قنديل . .3

 الموافقة .القرار:  

3/7 
مل في غير الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد حلمي غراب  المدرس بقسم اصول التربية الرياضية   بشأن الع

 ساعات العمل الرسمية.

 .بما ال يتعارض مع مهام وظيفتة الموافقة القرار:  

3/8 
الطلب المقدم من السيد م.م/ محمود محمد عيد الشامي المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بشأن 

 عمل سيادته مدرب لياقة بدنية , بما ال يتعارض مع أوقات العمل الرسمية .

 .بما ال يتعارض مع مهام وظيفتة الموافقة القرار:  

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 
بخصنوص االعنداد المقتنرح قبولهنا منن الطنالب  بالجامعنةلشنئون التعلنيم و الطنالب  العامنة اإلدارةالخطاب الوارد منن 

طالبننه 100طالنب و200عندد  قبننوللينة , حيننث تقتنرح لجننة شننئون التعلنيم بالك 2019/2020الوافندين للعنام الجنامعى 
 . 2019/2020للعام الجامعى 

 الموافقة .القرار : 



4/2 

ما جاء بقسم العاب القوى بخصوص تشكيل لجان الممتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
ثانية بنات ( الئحة جديدة  , والفرقة  –ثانية بنين  –أولى بنات  –م للفرق الدراسية ) أولى بنين  2019م /  2018

الدراسية  , والفرقة الدراسية ثانية بنات الئحة قديمة , الفرقة الرابعة بنات الئحة قديمة , أختيار أول وثان الفرقة 
 الثالثة والرابعة بنين الئحة قديمة

 احيط المجلس علما  .القرار : 

م  2019م /  2018ان التصحيح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ما جاء بقسم العاب القوى بخصوص تشكيل لج 4/3
ثانية بنات ( الئحة جديدة  , والفرقة الدراسية ثانية بنات  –ثانية بنين  –أولى بنات  –للفرق الدراسية ) أولى بنين 

مرفق   ار أول وثان العاب قوى ,الئحة قديمة , والفرقة الدراسية رابعة بنات الئحة قديمة , الفرقة الثالثة والرابعة أختي
 طيه محضر القسم .

 احيط المجلس علما  .القرار : 

4/4 
ما جاء بقسم اصول  التربيه الرياضية  بخصوص رفع نسبة الغياب عن الطلبه و الطالبات المشاركين فى الدورى 

 الرياضى و المهرجانات و االنشطه الرياضية بالكلية و اعتبارهم فى مهمه رسميه .

 احيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم اصول  التربيه الرياضية  بخصوص تشكيل لجان امتحانات العملى و الشفهى و الممتحن الخارجى و  4/5
م للفرق الدراسية  للمواد الخاصه بالقسم , مرفق  2019م /  2018التصحيح  للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 طيه محضر القسم .

 احيط المجلس علما  .لقرار : ا

 ما جاء بقسم العاب القوى بخصوص أنتداب السادة الممتحنين الخارجين وفقا  لالئحة الداخلية للكلية للفرق الدراسية :  4/6
 أولى بنين : د / ياسر ابو حشيش.  – 1

 أولى بنات : د / نهى الصواف . – 2
 محمد على .  ىحمد/ثانية بنين : د  – 3
 ية بنات : د / غادة عبد الحميد            مرفق طيه محضر القسم .ثان – 4

 احيط المجلس علما  .القرار : 

الخطاب الوارد من االدارة العامة لرعاية الطالب ) ادارة االسر واالتحادات الطالبية ( بشأن رفع نسبة الغياب عن  4/7
ية والجامعة , واعتبارهم في مهمة رسمية لتمثيل الكلية .) الطالب المشاركين في األنشطة المختلقة التي تقام بالكل

 مرفق طيه كشف بأسماء الطالب المشاركين (

 الموافقة .القرار : 

الخطاب الوارد من االدارة العامة لرعاية الطالب ) ادارة الجوالة والخدمة العامة ( بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب  4/8
في واإلرشادي السنوي السادس لجوالي وجواالت كليات جامعة مدينة السادات تحت المشاركين في المهرجان الكش

م الى 2019 /8/3شعار "في حب مصر اتجمعنا" , واعتبارهم في مهمة رسمية لتمثيل الجامعة , ذلك في الفترة من 
 م.) مرفق طيه كشف بأسماء الطالب المشاركين (2019 21/3

 . الموافقةالقرار : 

بقسم " نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب   ما جاء 4/9
م , ذلك من أجازة نصف العام 2019م/2018المشاركين في اإلعداد والتدريب لالحتفال بعيد الجامعة للعام الجامعي 

 (م(. ) مرفق طيه كشف بأسماء الطالب المشاركين 13/3/2019حتى 

 . الموافقة قرار : ال

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعيه و رياضات المضرب بخصوص االقتراح المقدم من رؤساء  4/10
الشعب بخصوص امتحانات التخصصات بمخاطبة الجامعة لجعل نسبة االمتحان االلكتروني الي االمتحان المقالي 

 الب .بسبب ان مقررات التخصصات تقيس فكر الط 50%

 احيط المجلس علما  .القرار : 

ما جاء بقسم نظريات و تطبيقات الرياضات الجماعيه و رياضات المضرب بخصوص  تكليف السادة أعضاء هيئة  4/11
التدريس بوضع االمتحان النظري النهائي للمقررات الدراسية الخاصة بالقسم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 حظة وضع امتحان منفصل للتخلفات.مع مال 2018/2019

 احيط المجلس علما  .القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالب / سامح بشير عبد الغفار بالفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه لمدة  4/12
 نفسيه. عصبى حاد نتيجة صدمه رو ذلك بسبب اصابته بنوبات هلع مزمنه مع توت 2/2/2019شهرين من 



 . مراعة حالة الطالب   القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالبه / سلمى شريف سالم بالفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه لمدة ثالثة  4/13
 و ذلك بسبب اصابتها بالتواء شديد بمفصل الرسغ االيمن و  تمزق باالربطه 26/2/2019اسابيع  من 

 . مراعة حالة الطالب   القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالبه / االء عبد السالم عبد المولى بالفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه  4/14
 و ذلك بسبب اصابتها بمغص كلوى ايسر 18/3/2019لمدة اسبوع  من 

 . مراعة حالة الطالبة   القرار : 

ارد من االداره الطبيه للطالبه / زينب ابراهيم محمد هيكل بالفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه لمدة التقرير الطبى الو 4/15
 و ذلك بسبب اصابتها كدمه بالقدم االيسر 20/3/2019اسبوع  من 

 . مراعة حالة الطالبة   القرار : 

الفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه لمدة ثالثة التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالب / احمد محمد خلف ب 4/16
 و ذلك بسبب اصابته بالتهاب بالمعده 16/3/2019ايام  من 

 . مراعة حالة الطالب   القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالبه / اميره صبحى عطيه  بالفرقه الثانيه و الذى يوصى بالراحه لمدة  4/17
 و ذلك كما هو موضح بالتقرير 18/3/2019من اربعة ايام  

 . مراعة حالة الطالبة   القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالب / محمد اشرف كامل مرزوق بالفرقه الثانيه و الذى يوصى بالراحه  4/18
 ور عصعصى متشعبسو ذلك بسبب استئصال نا 9/2/2019من   45لمدة 

 . راعة حالة الطالب م  القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالب / طه اشرف محمد البسيونى بالفرقه الثانيه و الذى يوصى بمراعاة  4/19
 حالة الطالب اثناء التدريبات ذلك بسبب اصابته بناصور عصعصى ملتهب 

 . مراعة حالة الطالب   القرار : 

من االداره الطبيه للطالب / محمد عالء محمد  بالفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه لمدة التقرير الطبى الوارد  4/20
 و ذلك بسبب اصابته بندبه جلدية و عدم نزول الماء و قابله للتجديد 16/3/2019ثالثون يوما من 

 . مراعة حالة الطالب   القرار : 

احمد حمدى محمود عطيه بالفرقه االولى و الذى يوصى بالراحه  /التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالب  4/21
 و ذلك بسبب استئصال الزائده  9/3/2019يوما من 40لمدة 

 . مراعة حالة الطالب   القرار : 

صورة شهادة الوفاه المقدمه من الطالبه / منار طارق شوقى عبد العزيز لوالدها و الذى تطالب  بمراعاة حالتها فى  4/22
  6/4/2019حتى  23/3فتره من ال

 . مراعة حالة الطالبة   القرار : 

الطلب المقدم من الطالب/ هاشم محمد مرتضى معوض بالفرقه الثانيه بخصوص طلب اعادة رصد درجاته فى مادة  4/23
 الترويح حيث انه حاصل على تقدير ) ر.ل( 

 . العرض علي لجنة التظلمات البداء الرأيالقرار : 

الطلب المقدم من الطالب/ عبد هللا سالم سالم عبد هللا بالفرقه الثانيه بخضوض طلب اعادة رصد درجاته فى مادة تنس  4/24
 الطاوله و الهوكى حيث انه حاصل على تقدير )  ض (

 . العرض علي لجنة التظلمات البداء الرأيالقرار : 

يم بالفرقه الثانيه بخصوص طلب اعادة رصد درجاته فى مادة الطلب المقدم من الطالب/ محمد سامح نصر الدين سل 4/25
 صحة الرياضى حيث انه حاصل على تقدير ) جيـد //(

 . العرض علي لجنة التظلمات البداء الرأيالقرار : 

الطلب المقدم من الطالب/ فتحى محمد شوقى الحوفى بالفرقه الثانيه بخصوص طلب اعادة رصد درجاته فى مادة  4/26
 كى حيث انه حاصل على تقدير ) ض ج (الهو

 . العرض علي لجنة التظلمات البداء الرأيالقرار : 

الطلب المقدم من الطالب/ احمد عمر احمد كمال الجيار بالفرقه االولى بخصوص طلب اعادة رصد درجاته فى مادة  4/27
 التنظيم و االداره و علم الحركه حيث انه حاصل على تقدير ) جيد جدا (

 . العرض علي لجنة التظلمات البداء الرأيالقرار : 



الطلب المقدم من الطالبه/ هاجر جمال على درويش بالفرقه الرابعه بخصوص طلب اعادة رصد درجاتها فى مادة  4/28
 الترويح حيث انه حاصل على تقدير ) جيـد //(

 . العرض علي لجنة التظلمات البداء الرأيالقرار : 

الطبى الوارد من االداره الطبيه بخصوص الطالب / عابد محمد شحاته بالفرقة االولى حيث انه يعانى من التقرير  4/29
 9/4/2019التهاب حاد باللوزتين و ارتفاع حاد بدرجة الحراره يوصى بالراحه لمدة ثالثه ايام من 

 . مراعة حالة الطالبالقرار : 

ه بخصوص الطالب / محمد سامى محمد البرى بالفرقة االولى حيث انه يعانى التقرير الطبى الوارد من االداره الطبي 4/30
من ارتشاح بمفصل الكوع االيسر مع وجود كدمات بالمفصل و تمزق حول المفصل و تم عمل جبس فوق الكوع 

 2/4/2019يوصى بالراحه لمدة ثالثه اسابيع من 

 . مراعة حالة الطالبالقرار : 

الداره العامه لشئون التعليم و الطالب بخصوص موافاتهم بصورة من جداول امتحانات الفصل الخطاب الوارد من ا 4/31
و اسماء الساده الراغبين فى اعمال المالحظه و المراقبه  2018/2019الدراسى الثانى دور مايو للعام الجامعى 

 بكليات الجامعه .

 . يتم اارسال األسماء بعد االنتهاء من الجداولالقرار : 

الخطاب الوارد من االداره العامه لشئون التعليم و الطالب بخصوص عمل حصر لكشوف اسماء الطالب المتخلفين  4/32
 عن التربيه العسكريه حتى يتسنى لهم عمل دورات مكثفه لهؤالء الطالب فى نهاية العام .

 احيط المجلس علما  .القرار : 

يه لشئون الطالب الوافدين بخصوص موافاتهم بالخدمات المميزه للطالب الخطاب الوارد من رئيس االداره المركز 4/33
 التعليميه ( . –الحركيه  -الوافدين ذوى االعاقات )السمعيه  

 . ال يوجد طالب ذوي اعاقة بالكليةالقرار : 

الثالثه حيث اجريت لها التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه بخصوص الطالبه / سهام عبد الرحمن السيد بالفرقه  4/34
 و يوصى بالراحه لمدة شهر من تاريخه . 10/3/2019عمليه استئصال ورم حميد بتاريخ 

 مراعاة حالة الطالبة .القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه بخصوص الطالبه / االء حجاج جاد الرب بالفرقه االولى  حيث انها تعانى من  4/35
ق و ارتفاع بدرجه الحراره و يوصى بالراحه لمدة ثالثه ايام من محاضرات السباحه و ذلك من التهاب بالحل

9/4/2019 . 

 مراعاة حالة الطالبة .القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه بخصوص الطالب / عايد محمد شحاته بالفرقه االولى حيثانه يعانى من التهاب  4/36
 .. 9/4/2019يوصى بالراحه لمدة ثالثه ايام من  حاد باللوزتين و

 مراعاة حالة الطالب .القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه بخصوص الطالب / محمد سامى محمد البرى بالفرقه االولى حيث انه يعانى  4/37
تم عمل جبس فوق الكوع  و  من ارتشاح بمفصل الكوع االيسر مع وجود كدمات بالمفصل و تمزق حول المفصل و

  2/4/2019يوصى بالراحه لمدة ثالثه اسابيع  من 

 مراعاة حالة الطالب .القرار : 

التقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه بخصوص الطالب / حسام ربيع هويدى  بالفرقه الثانيه حيث انه يعانى من  4/38
 .. 9/3/2019انزالق غضروفى  و يوصى بالراحه لمدة شهر  من 

 مراعاة حالة الطالب  .القرار : 

التقرير الطبى الخاص بالطالب / عمرو محمد حامد احمد بالفرقة االولى و الذى يعانى من كسر باصبع اليد اليسرى و  4/39
 7/4/2019تم عمل جبس و يوصى بالراحه لمدة شهر من 

 مراعاة حالة الطالب  .القرار : 

حتى  18/4/2019التحاد المصرى للكاراتيه فرع المنوفيه و الذى يطالب فيه باحتساب الفتره من الخطاب الوارد من ا 4/40
 للطالب / محمد سالم سالم مصلحى بالفرقه الثانيه ايام مأموريه رسميه . 24/4/2019

 . الموافقةالقرار : 

الثانيه وحيث ان الطالب يعانى من كدمات التقرير الطبى المقدم من الطالب / احمد بكر السيد محمد عبيد بالفرقة  4/41
حتى  /15/12بالفقرات القطنيه و العجزيه و سحجات بالفخد االيمن و االيسر و يحتاج للراحه التامه من 

و يطالب باعادة امتحان  6/4/2019و ذلك فتره االمتحانات العمليه و قام الطالب بتقديم التقرير يوم  20/12/2018



 ملية و ذلك لظهور نتيجته ر .ل فى هذه المواد .الطالب فى المواد الع

 . الموافقة القرار : 

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن هيئة فولبرايت لجنة التبادل التعليمي والثقافي بشان 
 1949لى اتفاقية تعاون بين الحكومتين األمريكية والمصرية عام االحاطة بان هيئة مصرية امريكية أسست بناء ع

 ويوفر البرنامج المنح االتية 

 منح للحصول على درجة الماجستير -1
منح اجراء ابحاث وجمع ماده علمية للطلبة المسجلين للحصول على درجة الدكتوراه باحدى الجامعات  -2

 المصرية 
 ة منح الفنون الجراء ابحاث وحضور فصول متخصص -3

  .األقسام العلمية عرض الموضوع عليأحيط المجلس علما حيث تم  : القرار

5/2 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن دعوه لحضور مؤتمر اكتشاف العقاقير المضاده 
ابريل عام 22-21والذي تنظمه جامعة طنطن في الفتره من    anti-cancer Drug Disccveryللسرطان 

2019   

  . يتقدم احد بالمشاركةأحيط المجلس حيث تم اخطار األقسام العلمية ولم  : القرار

5/3 
الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن مشروع البرنامج التنفيذى  للتعاون فى مجال التعليم 

 منيا.العالى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أر

  .أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام العلمية : القرار

5/4 

 lntra-Africa Mobilityالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن فتح باب التقدم لبرنامج 
Scheme ى تبادل الطالب عن طريق تكوين شراكه بين أربع إلى ست جامعات افريقية وشريك اوروبي ويهدف ال

من درجتي الماجستير والدكتوراه للدراسه باالضافة الى الساده أعضاء هيئة التدريس والتدريب في احدى الجامعات 
 ظهرا بتوقيت بروكسل . 12,00 – 2019يونيو 12المشاركة في البرنامج في افريقيا في موعد اقصاه 

  .علمية ولم يتم الرد حتي تاريخه أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام ال : القرار

5/5 
الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن المؤتمر الرابع لمعالم التنصيف االكاديمي للغات 

 اكتوبر .6القاهره مدينة  2019يونيو  24-21العربية من 

  . أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام العلمية : القرار

5/6 
اليابان للتعليم من  –الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن االعالن عن نيل جائزة اليونسكو 

  2014وتمنح الجائزة التي انشئة بواسطة المجلس التنفيذي لليونسكو في اكتوبر  2019اجل التنمية المستدامه 

  . أحيط المجلس علما  : القرار

5/7 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن كتاب امين عام الجامعه بشان موافقة مجلس الجامعة 
على االستمارات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس برفع األبحاث المنشوره على الموقع  31/10/2018بتاريخ 

ألوراق المطلوبه كمتطلب اساسي للموافقة على السفر الشخصي والمواقع المعتمدة واالستمارة الخاصة بهم ضمن ا
 للمؤتمر 

  .أحيط المجلس علما حيث تم اخطار األقسام العلمية : القرار
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

وبر  نسرين عبد المعبود محمد السيد المقيدة بدورة أكت/  في التربية الرياضية للباحثة ةمنح درجة دكتوراه الفلسف
, م بعنوان 15/11/2016بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  والُمسجلة بتاريخ  2014

 ) تأثير استخدام اإلنفوجرافيك على تنمية كفاية تنفيذ الجزء الرئيسي بدرس التربية الرياضية للطالبات المعلمات(

 0 ية والتقرير الجماعي للجنة الفحص والمناقشة بناءا  على التقارير الفردالموافقة القرار : 



6/2 

بقسم  2015في التربية الرياضية للباحث / أحمد سعيد أمين األشوح   المقيد بدورة أكتوبر   ةمنح درجة دكتوراه الفلسف
رية , م بعنوان  " فاعلية برنامج لتطوير القدرات البص15/11/2016أصول التربية الرياضية   والُمسجل بتاريخ 

 0علي مستوي األداء لحكام التنس  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/3 
نظريات والمسجل بقسم  منح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحث/   محمود منصور محمود خليفة 

 م بعنوان17/1/2017ل تاريخ التسجي 2012وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب دورة  أكتوبر 
 "  2016دراسة تحليلية لفاعلية المهارات األساسية للكرة الطائرة سيدات بدورة األلعاب األولمبية ريو :

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/4 

يدة بدرجة الماجستير فى منح درجة الماجستير في التربية الرياضية للباحثة/   نانى أحمد رفعت إبراهيم مسعود  المق
بعنوان  2012التربيه الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بدورة أكتوبر 

)تأثير إستخدام السبورة التفاعلية على مستوى التحصيل المعرفى لمنهاج كرة اليد لطالبات المدرسة اإلعدادية الثانوية 
 الرياضية(

 بأغلبية األصوات مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . ةالقرار:  الموافق

6/5 

تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحثه/  دينا مجدى محمد حجاج المقيدة بدورة الخريف 
المعيدة بقسم   نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  بعنوان  ) تاثير  استخدام اسلوب العصف الذهنى على    2017

 جامعة مدينة السادات (                       –نب التعلم لبعض مسابقات العاب القوى لدى طالبات كلية التربية الرياضية جوا
 تحت إشراف 

 د/عزه عبد الحميد العمرى أستاذ العاب القوى ورئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى0أ  

 بيقات العاب القوىد/نبال أحمد بدر أستاذ مساعد بقسم نظريات وتط0م0أ

 د/سالى عبد التواب البهواشى أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/6 

ف تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحثة/  نسمة عبد المنعم أحمد حسن نصار المقيد بدورة الخري
 الجمباز الفني    ( تبعنوان)  برنامج تدريبى مقترح لتحسين األداء الشكلي على جملة الحركات األرضية لناشئا    2017

 :تحت إشراف 
 د/ ياسر على قطب عبد الحليم أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية 0م0أ
 عزيز أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكليةد/ أحمد محمد عبد ال0م0أ

 د/ غدير عزت عبد السالم مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/7 

ر  فى التربية الرياضية للباحث/   أحمد سعيد محمد عبد الحليم بدر   المقيد بدورة أكتوبر تسجيل موضوع رسالة الماجستي
بقسم    نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   بعنوان  ) أثر نظرية التعلم المستند للدماغ على  مستوى   2016

 (  أداء بعض المهارات األساسية للمبتدئين فى رياضة المبارزة    
 تحت إشراف 

 الطالب وعلم النفس الرياضي بقسم أصول التربيه الرياضية ووكيل الكلية لشئون التعليم د/ محمد إبراهيم الباقيرى أستاذ0أ
 د/ منى محمد كمال أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   0م0أ

 تطبيقات المنازالت والرياضات المائية   د/ محمود عبد المجيد سالم مدرس بقسم نظريات و

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/8 

  2016تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ مصطفى وجدى السيد   المقيد بدورة أكتوبر 
التصور العقلى على تحسين    تتأثير استراتيجيابقسم  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   بعنوان )

 بعض المتغيرات النفسية ومستوى األداء المهارى فى رياضة المصارعة      (
  : تحت إشراف

 د/ أحمد عبد الحميد عمارة أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   0أ
 التربية الرياضية     د/ محمد حسين بكر سلم  مدرس بقسم أصول
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المسنجل بتناريخ 2018 /15/5دات بتناريخ الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السا

( فنني موضننوع البحننث بعنننوان )العقبننات التنني تواجننه التخطننيط االسننتراتيجي  30/3/2016بنندورة قينند )  11/4/2017

 لمنهج التربية البدنية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت( 

 اتذة: .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األس

 د/ محمد إبراهيم الباقيري   أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون الطلبة )مناقشا (0أ

 د/ عز الدين الحسيني جاد   أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(0أ

 عة الفيوم )مناقشا (أ.م.د/ معتز علي حسن   أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جام

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا( 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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الصننواع  التربيننة الرياضننية للباحننث/ ريننم عبنندهللا حمننود مقنندان ةالفلسننف هتشننكيل لجنننة الُمناقشننة والحكننم لرسننالة النندكتورا

المسنجل بتناريخ 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتناريخ 

( في موضوع البحث بعننوان )برننامج  تندريبى مقتنرح للتنمينة المهنينة لمعلنم  30/3/2016بدورة قيد )  11/4/2017

 بمحافظة األحمدي بدولة الكويت(  التربية البدنية بمرحلة التعليم االبتدائي

 .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 د/ محمد إبراهيم الباقيري  أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون الطلبة )مناقشا (0.أ

 ة الرياضية جامعة اإلسكندرية) مناقشا (أ.د / مجدي حسن يوسف  أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربي

 أ.د/ وائل السيد قنديل    أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(

 أ.د/ عز الدين الحسيني  جاد   أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(

 رفع الموضوع لمجلس الجامعة .مع  القرار:  الموافقة
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التربية الرياضية للباحث/ عبند النرحمن بندر عمنر عبند هللا العمنر   ةالفلسف هتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الدكتورا

المسنجل بتناريخ 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتناريخ 

( في موضوع البحث بعنوان )    القيادة التحويلية وعالقتها باإلبنداع اإلداري  30/3/2016بدورة قيد )  11/4/2017

 بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالكويت    ( 

 .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا( د/ وائل السيد قنديل   أستاذ0أ

 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(

سننكندرية م. د / رأفننت سننعيد هنننداوي السننباعى أسننتاذ مسنناعد وقننائم بعمننل رئننيس قسننم اإلدارة الرياضننية  جامعننة اإل0أ

 )مناقشا (

 أ.م.د/ سماح محمد حالوة  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مناقشا (

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/12 

لعنازمى  التربينة الرياضنية للباحنث/ ناصنر عيند غنالب الملهنوف ا ةالفلسف هتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الدكتورا

المسنجل بتناريخ 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتناريخ 

( فننني موضنننوع البحنننث بعننننوان )  تنمينننة ممارسنننات اإلبنننداع اإلداري فننني  30/3/2016بننندورة قيننند )  11/4/2017

 المدارس الحكومية بدولة الكويت( 

 شراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: .وتقترح لجنة اإل

 أ.د /عمرومصطفى  الشتيحى   أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا )مناقشا (



 أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ) مناقشا  (

 وائل السيد قنديل  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا( أ.د/

 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد  أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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التربينة الرياضنية للباحنث/ ممندوح مزلنوة ننزال سنالم الظفينري  ةالفلسنف هلُمناقشنة والحكنم لرسنالة الندكتوراتشكيل لجنة ا

المسنجل بتناريخ 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتناريخ 

وان )  دور التنمينة اإلدارينة فني تطنوير عمنل القنادة ( في موضوع البحث بعن 30/3/2016بدورة قيد )  11/4/2017

 والموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بدولة الكويت ( 

 .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 الكلية ) مناقشا (أ.د/ محمد عبد العظيم شميس  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية ب

 أ.د/ وائل السيد قنديل   أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(

 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد    أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(

 بعمل رئيس قسم اإلدارة الرياضية جامعة حلوان )مناقشا ( أ.م.د/ دينا كمال محمود    أستاذ مساعد وقائم

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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التربينة الرياضنية للباحنث/ خالند راشند محمند عمنران الوافند منن  ةالفلسنف هتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الندكتورا

المسنننجل بتننناريخ 2018 /15/5ة الرياضنننة جامعنننة مديننننة السنننادات بتننناريخ دولنننة الكوينننت المنقنننول قينننده بكلينننة التربيننن

( فننني موضنننوع البحنننث بعننننوان )  دور السنننياحة الرياضنننية فننني تموينننل  30/3/2016بننندورة قيننند )  11/4/2017

 المؤسسات الرياضية بدولة الكويت  ( 

 اتذة: .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األس

 الكلية الدراسات العليا والبحوت جامعة أسوان )مناقشا( لأ.د/ عادل محمد مكي   أستاذ اإلدارة الرياضية ووكي

 ا  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  )مناقشا (

 صول التربية الرياضية بالكلية) مشرفا(أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب  أستاذ اإلدارة بقسم أ

 أ.د/ عز الدين الحسيني جاد   أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش )مشرفا(

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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رياضية للباحث/ موضى عبند هللا علنى عنامر الحصنينان التربية ال ةالفلسف هتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الدكتورا

المسنجل بتناريخ 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتناريخ 

( فنني موضننوع البحننث بعنننوان )دور اإلعننالم الرياضنني فنني نشننر الحركننة  30/3/2016بنندورة قينند )  11/4/2017

 لمرأة بالوطن العربي ( الرياضية ل

 .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 أ.د/ وائل السيد قنديل    أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(

 ة التربية الرياضية جامعة العريش) مشرفا(أ.د/ عز الدين الحسيني جاد   أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلي

 أ.م.د/ نرمين رفيق محمد   أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مناقشا (

 أ.م.د/ هاني محمد زكريا   أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية والتربوية جامعة بنها )مناقشا (

 ة .مع رفع الموضوع لمجلس الجامع القرار:  الموافقة



6/16 

التربيننة الرياضننية للباحث/خالنند فهنند حمننود سننليمان التننويجرى   ةالفلسننف هتشننكيل لجنننة الُمناقشننة والحكننم لرسننالة النندكتورا

المسنجل بتناريخ 2018 /15/5الوافد من دولة الكويت المنقول قيده بكلية التربية الرياضة جامعة مدينة السادات بتناريخ 

باسننتخدام  ة( فنني موضنوع البحننث بعننوان )تطننوير الننظم اإلداريننة والتنظيمين 30/3/2016بندورة قيند )  11/4/2017

 االتصاالت الذكية في اللجنة األولمبية بدولة الكويت  ( 

 .وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 يل الكلية لشئون الطلبة) مشرفا(أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري   أستاذ علم النفس الرياضي ووك
 أ.د/ وائل السيد قنديل  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية )مناقشا (
 أ.م.دم/ محمد عبدالكريم نبهان  أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية والتربوية جامعة بنها )مناقشا (

 سم أصول التربية الرياضية بالكلية )مشرفا(أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي أستاذ مساعد بق

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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للعام الجامعى  2018دكتوراه ( دور الربيع  –ماجستير  –تحديد موعد إمتحان طالب الدراسات العليا ) دبلوم 
حتى  8/6/2019ن الشفوى  في الفترة من ) الئحة ساعات معنمدة ( وذلك على النحو التالى إمتحا 2018/2019

 22/6/2019حتى  15/6/2019وإمتحان التحريرى  في الفترة من  13/6/2019
) الئحة قديمة  (من   2018/2019تحديد موعد إمتحان طالب الدراسات العليا )الفرقة الثانية   ماجستير  ( 

  22/6/2019حتى  8/6/2019

 لمجلس الجامعة . مع رفع الموضوع القرار:  الموافقة

 للكلية  باسم ) نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضية (  ةالجديدة للمجلة العلمي ةاعتماد الالئح  6/18

    2014بما ال يتعاض مع النشر العلمى وقواعد إصدار المجالت العلمية بجامعة مدينة السادات  القرار:  الموافقة

   2017الثانى والثالث من أعداد المجلة لعام بشأن إصدار الجزء  6/19
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تصميم كتيب إلكتروني تفاعلي لمقرر الجمباز 

 ية التربية الرياضيةلطالبات كل

 فردى

26/12/2018 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 
 البدنية و الرياضة

 ( المجلد األول يناير 31العدد رقم )
 م2019

ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الطلب المقدم من الدكتور/ محمد بيلي إبراهيم بيلي المدرس  -ثانيا  :  
 بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث سيادته وهي علي النحو التالي: جامعة مدينة الساداتـ بية الرياضية كلية التر

 ـ دراسة مقارنه للنشاط الرياضي اإلضافي بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية.1
 .للمبتدئين المصارعةبعض مهارات  على نواتج تعلم تأثير استخدام الفيديو التعليميـ 2
 االبتدائية. ةر برنامج لألنشطة الرياضية المدرسية على إكساب بعض القيم اإليجابية لتالميذ المرحلـ تأثي3
 ـ الكتات الدم كمؤشر لتطوير الكفاءة الالهوائية للمصارعين.4
 يم األساسي.ـ تأثير األنشطة الرياضية اإلضافية على القدرات الحركية وبعض الصفات البدنية لتالميذ الحلقة األولى من التعل5
 ـ األلعاب الصغيرة كوسيله لتطوير درس التربية الرياضية وتأثيرها على المتغيرات الحركية ألطفال المرحلة االبتدائية6

كلية ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الطلب المقدم من الدكتورة/ والء كامل العبد المدرس  -ثالثا  :
 بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث سيادتها وهي علي النحو التالي: جامعة مدينة السادات ـالتربية الرياضية 

 الصدر. سباحة فيخفض حالة قلق تعلم السباحة وعالج صعوبات التعلم  في اإليجابي الذاتيـوديول مـاعلية الـ ف1
 .سنة 14كرة الماء للمبتدئين تحت  فياألساسية  التدريبات النـوعـيـة على تعلم بعض المهارات استخدامتأثير ـ 2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

 سابعا  : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 
المستقبل لأللعاب الرياضية لتوقيع برتوكول تعاون بين المؤسسة وكلية التربية  ةالطلب المقدم من رئيس مجلس ادارة مؤسس

 مدينه السادات على ان تقوم االكاديمية بفتح كافة االلعاب الرياضية على مالعب الكلية . جامعه –الرياضية 

 دراسة البروتوكول واتخاذ االجراءات القانونية .  : القرار

7/2 
لتحديد موعد لزياره  57357بشأن الخطاب المرسل من لجنه خدمة المجتمع وتنميه البيئة الى مستشفى سرطان االطفال 

 فى لتقديم الدعم المادي والمعنوي من طلبة وطالبات الكلية .  المستش

 الموافقة .القرار:  

 -بشأن عمل تقارير عن بعض الندوات واالحتفاالت الخاصة بلجنة خدمه المجتمع وتنميه البيئة : 7/3

 ندوه تعليم الكبار -1
 احتفالية عيد االم  -2

http://www.ijssa-gezira.com/


 االزمات (ندوه التنمية البشرية بعنوان )المناعة النفسية ضد  -3

 الموافقة .القرار:  

فرع  –الخطاب المرسل من السيد أ. د /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجمعية الهالل االحمر المصري  7/4
 المنوفية لعقد دورة عن االسعافات واالصابات لطالبة وطالبات الكلية 

 الموافقة ومتابعة التنفيذ .القرار:  

 الدورات المقامة بالكلية والمعتمدة من اكاديمية شيفلد ومركز الخدمة العامة بالكلية خالل شهر ابريل . بشأن  7/5
 التأهيل الحركي واصابات المالعب -1
 PTالمدرب الشخصي واللياقة البدنية -2

 الموافقة ومتابعة التنفيذالقرار:  

 ثامنا  : ما يستجد من أعمال 
من السيد االستاذ الدكتور / محمد طلعت ابو المعاطي " عميد الكلية "  بخصوص رفع عقوبة اللوم بخصوص الطلب المقدم  8/1

 م  17/2/2019( بتاريخ  1387الواقعة علي سيادته والصادرة بقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم ) 

 مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة . القرار:  الموافقة

لبروتوكول الموقع بين ادارة المؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من الكفاية الى الكفاءة بخصوص اعتماد ا 8/2
 " ومجلس ادارة المجلة العلمية بالكلية لنشر بعض بحوث المؤتمر بالمجلة بعدد خاص .

 . القرار:  الموافقة

8/3 

 

لسادة عمداء كليات التربية الرياضية المناظرة والسادة الوكالء ورؤساء بخصوص اعتماد الدعوات التي تم توجيهها لكال من ا
اقسام هذه الكليات وكذلك السادة اعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية والسادة اعضاء اللجان العلمية للترقي وكذلك السادة 

 يافة "أعضاء هيئة التدريس بالكليات المناظرة , وذلك بما تشمله من " شنطة المؤتمر والض

 . القرار:  الموافقة

بخصوص اعتماد التوصيات النهائية التي انتهي اليه المؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من الكفاية الى  8/4
 م . 18/4/2019وحتي  17/4الكفاءة " والمقام بمدينة السادات في الفترة من 

 الموافقة . القرار:  

يه الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجان المؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من الكفاية الى بخصوص توج 8/5
 الكفاءة "

 الموافقة . القرار:  

( لوحات  4الطلب المقدم من مجلس اتحاد طالب الكلية " عنهم رئيس اتحاد الطالب " بخصوص الموافقة علي قبول عدد )  8/6
نان منها بالكلية مبني ) أ ( واثنان بالكلية مبني ) ب ( اهداء من مجلس اتحاد طالب الكلية للسيد االستاذ الدكتور / عميد رخام اث

 الكلية وذلك لجهود سيادته المبذولة في نهضة وتطوير الكلية وانشاء المالعب وخدمة زمالئنا الطالب 

 . الموافقةالقرار:  

 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. مت الجلسة في تمام الساعةاختتوما لم يستجد من أعمال 

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 17/09/2017(  2/0اإلصدار ) 
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