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 السيد االستاذ ( برئاسة 12عقدت الجلسة رقم ) ونصف الثانية عشر م  في تمام الساعة  12/8/2020املوافق  االربعاءيوم انه في 

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

 -عن الحضور: وتغيب

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

 بقسم   نظريات وتطبيقات العاب القوي استاذ  أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 2

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د/ جوزيف ناجي أديب 3

 
 

  :االفتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء املجلس ثم   احمد ابراهيم عزب افتتح السيد األستاذ الدكتور/ 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي  12 رقم الجلسة

 الثانية نهاية االجتماع الثانية عشر ونصف بدء االجتماع 12/8/2020 التاريخ 

 on line –قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

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

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

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 5

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  6

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

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

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية احمد عبد الحميد عماره أ.د/  9

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية أ.د/ نرمين رفيق محمد  10

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ا.د/ اميرة محمود طه 11

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية العجميأ.د/ مشيرة ابراهيم  12

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير " أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 13

 الرياضات الجماعية ورياضات املضرب " خبير" استاذ متفرغ بقسم  نظريات وتطبيقات  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  14

 استاذ متفرغ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية "خبير"  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 15

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

 والتطوير املستمرمدير وحدة ضمان الجودة  أ.د/ احمد امين الشافعي 17

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 18

 اقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم 19
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انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول  األعمال.

 أوالً: المصـــادقات
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 . املصادقة وتمت االطالع تم: القرار

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

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

 م.2020 اغسطسشهر املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية **

 م.2020شهر اغسطس  أصول التربية الرياضيةاملصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم **

 م.2020 اغسطسشهر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم علوم الصحة الرياضية 

 م. 2020 اغسطسشهر  ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات العاب القوي 

 م.2020 اغسطسشهر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 

 م.2020 اغسطسشهر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات األلعاب الجماعية والعاب املضرب 

 م.2020 اغسطسشهر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية 
 ( 4/5( ، )  4/3عدا محضر قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بند )  القرار: تم االطالع وتمت املصادقة

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

 القرار: تم االطالع وتمت املصادقة .

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر ثانياً: 

2/1 

اعداد خطة تحسين في ضوء مالحظات تقرير زيارة الدعم الفني واملتابعة للكلية من قبل مركز ضمان الجودة والتطوير املستمر   بشأن

 م وتتضمن : 2020يوليو  7بالجامعة يوم الثالثاء 

 ثاني .ضبط جودة األداء بالكنتروالت للفصل الدراس ي ال -

 iso.9001:2015 الدولية تطبيق املواصفة  -

 اجراءات تقدم كلية التربية الرياضية لجائزة مصر للتميز الحكومي .  -

 القرار : املوافقة .

 اعداد التقرير السنوي لوحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر . بشأن 2/2

 القرار : املوافقة .

 iso.9001:2015التنبية علي ضرورة استخدام املواصفة الدولية  بشأن 2/3

 القرار : املوافقة .

 االستعداد للزيارة الرسمية لالعتماد . بشأن 2/4

 القرار : املوافقة .

 تحديث استراتيجيات التعليم والتعلم . بشأن 2/5

 القرار : املوافقة .

 اعتماد تحديث توصيفات املقررات والبرامج الدراسية  بشأن 

 القرار : املوافقة .

 ثالثا : موضوعات عامة 

3/1 
والتي  1/3/967" ملف االدارة رقم  ادارة الفتوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلميالفتوي الواردة من مجلس الدولة "  بشأن

 للترتيب  2018/2019جاء فيها " ان تكليف املعيدين بكلية التربية الرياضية بنين وبنات من بين أوائل الخريجين لدفعتي 
ً
م يكون وفقا
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 .لتي وضعتها الكلية بنين وبنات دون االعتداد بالخطة الخمسية ا 2018/2019املطلق لخريجي كلية التربية الرياضية للعام الجامعي 

  القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/2 

 م  2018/2019و  2017/2018بالكلية بخصوص كشف بأسماء أوائل دفعتي  شئون التعليم والطالببشأن الخطاب الوارد من 
ً
وفقا

 للترتيب املطلق كالتالي :

 

المجمو االسم م
 ع

 التقدير  النسبة 

 امتياز مرتبة شرف % 88.77 5326 احمد محمد جمال عبد الصادق 1

 امتياز مرتبة شرف % 88.13 5288 احمد السيد سالم الدماطي 2

باسل موس ي عبد الرحيم ابراهيم   3

 ناصف

 امتياز مرتبة شرف % 86.93 5215

 امتياز مرتبة شرف % 86.63 5198 محمود عبد العظيم مختار سالمه 4

 امتياز مرتبة شرف %86.22 5173 اسالم زكريا أمين سالم 5

 امتياز مرتبة شرف % 85.86 5141 محمد عبد الجابر مصطفي العادلي 6

 امتياز مرتبة شرف % 85 5100 محمد صبري سعد حسام الدين 7
 

 علي ان يتم مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة للتكرم باصدار قرارات  التكليف .القرار : املوافقة 

3/3 

ثقافة  –بعنوان _ الرياضة في زمن الجائحة )واقعية االمتداد بشأن اعتماد تشكيل لجان املؤتمر العلمي الدولي للكلية 

 كالتالي :  م 19/11/2020الي  11/ 17االفتراض( في الفترة من 

 

 ومرفق طيه تشكيل  •
ً
علي رغبات املسجلين للعمل بلجان املؤتمر  لجان املؤتمر من السادة اعضاء هيئة التدريس بناءا

 وهيئة معاونة . ( عضو هيئة تدريس 126والبالغ عدد ) 

 الصفة  االسم م

1 
 أ.د / أحمد إبراهيم عزب

العلمية ورئيس لجنة العالقات ورئيس اللجنة عميد الكلية ورئيس المؤتمر
 الخارجية والدولية

2 
 أ.د / محمد عنبر محمد بالل

رئيس لجنة  –نائب رئيس المؤتمر  –وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون المجتمع 
 الرعاية والتسويق

3 
 أ.د / أحمد محمود عبدالحكيم طلب 

لجنةتنظيم جفل الختام رئيس  -نائب رئيس المؤتمر وكيل الكلية للتعليم والطالب 
 والتوصيات

 رئيس لجن الطباعة واالعالنات -رئيس لجنة السكرتارية -مقرر المؤتمر أ.د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  4

 لجنة تلقى وتصنيف البحوث   أ.د/ أحمد أمين الشافعى 5

 لجنة العالقات العامة والثقافة واالعالم أ.د/ منى مصطفى محمد  6

 لجنة إدارة الندوات طارق عبد الرؤوفأ.د/  7

 لجنة مناقشة البحوث والمعارض أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمى 8

أ.د / عبد الحليم محمد عبد الحليم  9
 لجنة التوثيق والتسجيل معاذ

 لجنة تنظيم حفل األفتتاح والفيلم التسجيلى أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 16

 القرار : املوافقة .

3/3 

بعنوان _ ( للمؤتمر العلمي الدولي للكلية  رسوم االشتراك–األهداف  –المحاور  –الرسالة  –الرؤية بشأن اعتماد ) 

 كالتالي :  م 19/11/2020الي  11/ 17ثقافة االفتراض( في الفترة من  –الرياضة في زمن الجائحة )واقعية االمتداد 

 المؤتمر رؤية
ثقافة األفتراض (  – " الرياضة فى زمن الجائحة ) واقعية األمتداد مؤتمر كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  يسعى
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 للحياة بشكل عام واملجال الرياض ى خاصة للتعايش ومواجهة الجوائح 

ً
" ألن تكون البحوث العلمية املقدمة فيه نبراسا

 وأنتشار األوبة . 

 المؤتمر رسالة 
  فة األفتراض ( " ثقا –" الرياضة فى زمن الجائحة ) واقعية األمتداد  مؤتمر كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

  يساهم في النهوض باملستوى املنهي والتربوي والثقافي والعلمي وخدمة املجتمع الرياض ي

 محاور المؤتمر
 . أساس للمواجهة( -املمارسة الرياضية اآلمنة )سبيل للتعايش :    المحور االول

 . آفاق وتحديات االقتصاد الرياض ي:    المحور الثاني

 . الترويح والسياحة الرياضية في زمن الجائحة:    المحور الثالث 

 . ثقافة التعايش الرياض ي الصحي اآلمن )دور علوم الصحة الرياضية(:    المحور الرابع

 .  التحول الرقمي والذكاء االصطناعي في املجال الرياض ي: المحور الخامس

 أهداف المؤتمر
 كأسلوب حياة للتعائش فى ظل الجائحة .  املدرسيةالتربية البدنية والرياضة أن تصبح  

 أن تراعى التطبيقات التكنولوجية فى تحويل املسار األكاديمى للتعليم فى التربية البدنية والرياضة . 

 واإلجراءات االحترازية فى مواجهة الجائحة .جال الرياض ى املفي  أن تراعى تطبيقات التدريب الحديثة 

 ثار األقتصادية الناتجة عن توقف األنشطة الرياضية فى زمن الجائحة . أن تراعى التداعيات واأل 

 أن تحقق األنشطة الترويح والسياحة األفتراضية والتسويق الرياض ى عن بعد فى ظل توقف األنشطة  

 أن تراعى صحة األنسان والتغيرات املصاحبة لإلجراءات األحترازية فى زمن الجائحة . 

تماشيا مع اإلجراءات  في املجال الرياض ىالحديثة  تطبيقات علم النفسو لتقويم لقياس واأن تستخدم نظم ا 

 األحترازية فى مواجهة الجائحة.

 العمل على التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء األصطناعى والواقع االفتراض ى فى األنشطة الرياضية . 

 . الرياضة لذوى االحتياجات الخاصةأن تراعى  

 م األشتراكورس

قيمة األشتراك  اركةنوع المش
 للمصرين

 قيمة األشتراك لألجانب

 $ 200 جنية 700 بحث فردى

 $ 250 جنية 1100 بحث زوجى

 $ 300 جنية 1300 بحث مشترك 

 $ 150 جنية 500 دكتوراه ( )بدون مجلد( –باحث ) ماجستير 

 $ 50 جنية  100 الحضور مستمع ) شهاد حضور املؤتمر (

الحضور مستمع ) شهاد حضور املؤتمر + الندوات وورش 

 العمل ( 

 $ 100 جنيه  300

 $  50 جنية  300 الحصول على مجلد املؤتمر
 

 املوافقة . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا 

4/1 
  نقلعلي  المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات وقسم  قسم علوم الصحة الرياضيةكال من مجلس   موافقةبشأن 

من قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية الي قسم علوم الصحة  احمد ابراهيم عزبالسيد األستاذ الدكتور / 
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 الرياضية بالكلية .

 املوافقة . القرار:

4 /2 
بخصوص تعيين السيد أ.م.د/  ورياضات المضربنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية مجلس قسم  موافقةبشأن 

بوظيفة استاذ رياضات املضرب بالقسم وفقا للتقرير املرسل من اللجنة العلمية الدائمة للترقية لدرجة   طارق محمد الجمال

 األساتذة واألساتذة املساعدين 

 املوافقة . القرار:

4 /3 
عمرو بخصوص تعيين السيد الدكتور/  المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات مجلس قسم  موافقةبشأن 

 بوظيفة استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادته بنجاح لجنة الترقي . محمود وهدان

 املوافقة . القرار:

4/4 
لخاصة تجديد االعارة ابخصوص  المضربنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات قسم مجلس  موافقةبشأن 

 للعام الثاني علي التوالي . محمد عبد المنعمبالسيد أ.م.د/ 

 املوافقة . القرار:

4/5 
الخاصة  تجديد االجازةبخصوص  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس قسم  موافقةبشأن 

 لإلعارة لجامعة جازان باململكة العربية السعودية للعام الثامن .  صفاء غازيبالسيدة م.د / 

 املوافقة . القرار:

عمر لسيد املعيد / اتعيين بشأن  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربقسم مجلس  موافقةبشأن   4/6

 لحصولة علي درجة املاجستير . بكر سالم
ً
 بوظيفة مدرس مساعد بالقسم نظرا

 املوافقة . القرار:

 شئون التعليم والطالب ةخامسا: لجن

5/1 
 على  الخطاب الوارد من املجلس االعلى للجامعات بخصوص املوافقة   شئون التعليم والطالبلجنة املقترح املقدم من 

ً
بناءا

 م . 2020/2021على تطبيق التعليم الهجين خالل العام الجامعي 

 املوافقة . القرار:

5/2 

بالقرقة الرابعة  وذلك لقبول العذر عن دخول   احمد نور على داودالتقرير الطبي الوارد من االدارة الطبية للطالب / 

حيث ان الطالب كان يعانى من ارتفاع شديد فى درجة  11/7/2020امتحان ماده ) االختياري االول ( يوم السبت املوافق 

 الحرارة و نزله معويه حاده .

 املوافقة . القرار:

5/3 
بخصوص موافاتهم بقواعد التحويالت املقترحة )الفرق االعلى (   الطالباالدارة العامة لشئون التعليم و الخطاب الوارد من 

 .حتى يتم عرضها على مجلس الجامعة  2020/2021الخاصة بالكلية للعام الجامعي 

 من  6املوافقة علي ان تكون النسبة  القرار:
ً
 % . 10% بدال

 : لجنة العالقات الثقافية سادسا

6/1 

ادارة املنح والبعثات بشأن نظرا للظروف الحالية ومن تقديم التسهيالت للطالب  – للعالقات الثقافيةاالدارة العامة كتاب 

 -الراغبين في التقديم ملنح فولبريت هذا العام فقررت الهيئة االتي : املصريين

 التي تمنحها الجامعة املصرية كبديل عن التوفل اإلنجليزيةقبول درجات امتحان اللغة  -

في حرم الجامعة لتسهيل عملية التقدم وتشمل هذه الجامعات  اإلنجليزيةالتعاون مع بعض الجامعات لعقد امتحان اللغة  -

 0 األخرى القاهرة وعين شمس واملنصورة وجاري التفاوض مع عدد من الجامعات 
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 15/يوليو آخر ميعاد لتقديم نتيجة امتحان اللغة االنجليزية إلى 18م لبرنامج الهيئة الى مد آخر موعد لتقديم االستمارة التقدي  -

    أغسطس 

  القرار:
ً
 . أحيط املجلس علما

6/2 

 إدارةاملركزية للعالقات الثقافية ) اإلدارة االتفاقيات واملؤتمرات بشأن كتاب  ادار – االدارة العامة للعالقات الثقافيةكتاب  

الى ماورد ألمانة املجلس من وزارة التعليم العالي بشان البرنامج  باإلشارة املنظمات الدولية واملؤتمرات ( بوزارة التعليم العالي 

والذي تم توقيعه التنفيذي للتعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة بيالروسيا في مجال التعليم العالي والدراسات العليا 

 .باللغتين العربية واالنجليزية  2/2020/ 19أثناء الزيارة الرئاسية في 

  القرار:
ً
 . أحيط املجلس علما

6/3 

-2019لجنة التصنيف والنشر الدولي بشان الجلسة املنعقدة الثالثة للعام الجامعي  االدارة العامة للعالقات الثقافيةكتاب 

قد أوصت بعمل حصر لجميع االتفاقيات و بروتوكوالت التعاون املحلية  22/3/2020املنعقدة يوم األحد املوافق  2020

نه بقرار من السيد األستاذ الدكتور / عميد املوقر وتحديد منسق لكل اتفاقية على ان يتم تعيي  الكليةابرمتها  التيوالدولية 

الكلية على ان يكون من مهامه األساسية التواصل مع الجهه املبرم معها االتفاقية وضرورة مخاطبتها لوضع ملخص عن 

ضمن اإلجراءات الالزمة لرفع تصنيف  ك منوذل www.usc.edu.egاالتفاقية ووضع املوقع االلكتروني لجامعة مدينة السادات 

-2020جامعتنا وتعزيز سمعتها ووسيلة لتسويق الجامعة تواكبا مع الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

2021 

  القرار:
ً
 . أحيط املجلس علما

 : لجنة الدراسات العليا سابعا

7/1 

   2020ــد : عن دور الربيع أسمائهم بع الطلبة اآلتىالنظر في االعتذارات المقدمة من 
إعتذار عن مادة ) البحث  – 2019املقيدة بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  آية عطية عبد الحميد خليل –1

 العلمى (

إعتذار عن مادة )  – 2019املقيدة بدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية دور الخريف  – شيماء على محمد صالح  -2

 قراءات متقدمة في الغذاء واللياقة الصحية (

إعتذار عن دور الربيع   – 2019املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  – محمد أحمد حسن أبو العيش– 3

 ي    مادة ) تكنولوجيا التعليم والتعلم (وتم الحضور ف 2020

 2020إعتذار عن دور الربيع  – 2018املقيدة بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  – آية جالل عبد العظيم -4

 2020إعتذار عن دور الربيع  –املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  -خالد مصطفى الكيالنى – 5

إعتذار عن دور الربيع   – 2018املقيد بدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية دور الخريف  – ف أحمد ضيف هللاأشر – 6

2020 

إعتذار عن  امتحان دور الربيع   – 2019املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  – إسالم ياسر جالل – 7

2020 

إعتذار عن مادة ) ) برامج  – 2017املقيدة بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  – منال رزق زكى الجعار – 8

 اللياقة البدنية للنشاط التخصص ى " مسابقات " (  

للعام الجامعى  2019املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  عبد العزيز هانى عبد هللا غلوم بلوشى – 10

 2020إعتذار عن امتحان دور الربيع  – 2019/2020

 املوافقة .القرار : 

 وهم : نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بشأن اعتماد التقارير السنوية للباحثين االتي أسمائهم بقسم 7/2

http://www.usc.edu.eg/
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 احمد ذكي السيد حبيب  -ا

 محمود محمد عبد الخالق حالوة -2

 محمد كساب مصطفي حسب هللا -3 

 خالد شوقي فهمي الدسوقي - 4

 الصعيديبهاء ابراهيم عبد الحميد   -5

 أمير فؤاد محمد حمد - 6

 مصطفي وجدي السيد حسنين -  -7 

 احمد سعيد محمد عبد الحليم - 8 

 محمود زكريا عبد املعطي زهران --9

 طارق محمد كمال الدين عبد املولي - 10 

 شيماء محمد حمودة بدر -11 

 ابراهيم فتحي ابراهيم غنيم -12 

 ابراهيم محمد ابراهيم صالح - 13

 محمد عبد ملوجود عبد الحميد الدباوي  - 14

 محمد احمد مصطفي العسال - 15 

 جيهان بكر عبد الصادق على - 16 

  القرار : املوافقة .

7/3 

 بشأن اعتماد التقارير السنوية للباحثين االتي أسمائهم بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى .
 .  آية عصمت زكي الجريس ي -1  

 . محمد عبد الظاهر بسيونيمروه   –2    

 .  بسام صابر عبد الجواد العبد   –3    

 .  دينا مجدي محمد حجاج –4     

 . أسماء أحمد السيد عبد الهادي –5      

 املوافقة . القرار:

7/4 

 الحركة الرياضية:بشأن اعتماد التقارير السنوية للباحثين اآلتي أسمائهم بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم 
 شرف الدين معبدالعظيمحمد شحات  .1

 أسماء حسني محمد شلتوت  .2

 عبير شاكر صبري  .3

 املوافقة . القرار:

7/5 
املقيد بدرجة الدكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية   مصطفي محمود حامد الجمسيالباحث / بمنع  عميد الكليةقرار السيد ا.د/  بشأن

كرونا  بناءا علي املذكرة املقدمة ضدة من السيد عميد الكلية وتحويلة   سم بسبب اصاباته بفيرو2020من دخول االمتحان دورة ربيع 

 للشئون القانونية .

 .القرار:  
ً
 أحيط املجلس علما

7/6 
م بخصوص االقتراحات املقدمه لتحديد مواعيد وجداول االمتحانات 29/6/2020موافقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ  بشأن

 النهائية مع استمرار غلق املجال الجوي بسبب جائحة كورونا كالتالي :

واملتواجدين داخل مصر معاملة الطالب املصريين فيما يخص يعامل الطالب الوافدين في الجامعة واملقيدين بالدراسات العليا  -
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 مواعيد االمتحانات املحددة من قبل كل كلية / معهد .

في حالة تعذر حضور الطالب الوافد الي مصر لحضور االمتحانات بسبب استمرار غلق املجال الجوي أو نظرا لالجراءات املتبعة  في  -

 موعد آخر لالمتحانات بعد فتح املجال الجوي . بالدهم بسبب جائحة كورونا ، يتم تحديد

سيتم النظر في الحاالت التي تعذر قدومهم الي مصر بعد فتح املجال الجوي في كل حالة علي حده بعد دراسة األسباب وتقديم  -

 املستندات التي منعت من الحضور .

ر راسبا وعدم احتساب هذا العذر ضمن اعداد األعذار يتم تأجيل االمتحانات ملن يرغب من الطالب بعذر استثنائي مقبول وال يعتب -

 التي تحتسب للطالب .

 .القرار:  
ً
 أحيط املجلس علما

م علي مقترح تطبيق نمط التعليم الهجين خالل 21/7/2020موافقة املجلس األعلى للجامعات  بجلسته املنعقدة بتاريخ  بشأن 7/7

 م   2020/2021في العام  اطالق مسابقة أفضل جامعة في تطبيق نمط التعليم الهجينم  2020/2021العام الجامعي 

 .القرار:  
ً
 أحيط املجلس علما

7/8 
املقيد بدرجة الدبلوم فى التربية الرياضية دور  أسامة خضر حسين العنزىمنح درجة الدبلوم  في التربية الرياضية للباحث/ 

 واملسجل بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات الضرب . 2017الخريف 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/9 
بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  أحمد جمال عبدهللا طرادمنح درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 

تأثير استخدام التدريب المكثف على مستوى بعض  " الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بعنوان

 .م 14/7/2020" حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ  والمهارية لالعبي كرة القدمالمتغيرات البدنية 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/10 
املنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات بقسم  محمد سعيد محمد القواسفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة 

  الفسيولوجية اللياقة  تدريبات التحمل علي بعض متغيرات تأثير  " التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بعنواناملائية بكلية 

 .م13/7/2020" حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ  الدرجة االولى لمالكمي

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/11 
 أصول التربية الرياضية بقسم املسجل    أشجان سعيد عبد الغفار االسرج /ةفي التربية الرياضية للباحث املاجستير منح درجة 

تأثير برنامج ترويحي علي بعض الجوانب التعليمية لتالميذ المرحلة   " بعنوان 2014دورة  اكتوبر  جامعة مدينة السادات 

 م25/7/2020ناقشة الرسالة بتاريخ "حيث تم م سنة   بمحافظة المنوفية 12-  9االبتدائية 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/12 

 جامعة مدينة السادات أصول التربية الرياضية بقسم  دينا مصطفي سعيدةفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة 

"حيث تم مناقشة   رياضي علي الكفاءة البدنية والنفسية للمرأة العاملةفاعلية برنامج ترويحي  " بعنوان 2016دورة  اكتوبر 

 . م29/7/2020الرسالة بتاريخ 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/13 

املنازالت نظريات وتطبيقات بقسم  محمود محمد عبد الخالق حالوةفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة 

تدريبات نوعية لتنمية بعض القدرات التوافقية   " والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بعنوان

 .م23/4/2020"حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ  ومستوي أداء الجملة الحركية بساي داي لدي براعم الكاراتيه

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .افقة املو القرار : 

أصول التربية بقسم املسجل    مصطفى عبد الكريم عبد العزيز السيد الشونفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  7/14
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 : بعنوان 2016دورة  اكتوبر  جامعة مدينة السادات  الرياضية 

 م5/7/2020", حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ   وفق بعض أهداف التنمية المستدامةتقويم االتحاد المصرى للتنس األرضى  "

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/15 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل
ُ
املقيد اكتوبر     أحمد عبد هللا عبد العزيز سالم    لجنة امل

سجل بتاريخبقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت  والرياضات املائية ، واملسجل    م2016
ُ
م   22/11/2017      بالكلية   وامل

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

 . "  م2016األوليمبية ريو دي جانيرو 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة 
ُ
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 ا.د/محمد عبد العزيز غنيم سلطان
ريب الرياض ي لرياضة املالكمة املتفرغ بقسم تدريب الرياضات أستاذ التد

 الفردية،, كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، جامعة حلوان.
)
ً
 )مناقشا

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

 الرياضية، جامعة مدينة السادات.املائية، كلية التربية 
( 

ً
 (مشرفا

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

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
( 

ً
 (مناقشا

 ا.م.د/أحمد كمال عبد الفتاح عيد
تطبيقات املنازالت والرياضات املائية, كلية أستاذ مساعد بقسم نظريات و 

 .التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
 )مشرفا(

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/16 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكيل
ُ
بدورة اكتوبر املقيد   أحمد حسام فتحي غراب  لجنة امل

سجل بتاريخ نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية،واملسجل     2014
ُ
 ، م20/7/2016بالكلية   وامل

 (      تأثيره علي نتائج مباريات الكوميتيه في الكاراتيه تطوير الهجوم المباشر و)            ببحث بعنوان

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة 
ُ
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 ا.د/أحمد محمود إبراهيم

أستاذ التدريب الرياض ي لرياضة الكاراتيه بقسم تدريب املنازالت والرياضات 

لدراسات العليا والبحوث سابقا بكلية التربية الكلية لكيل الفردية، وو 

 .جامعة االسكندرية , الرياضية للبنين

 مناقشا

 ا.م د/إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 
األستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
)
ً
 )مشرفا

 ا.د/أحمد عمر الفاروق الشيخ
األستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية كلية 

 التربية الرياضية جامعة املنوفية.
( 

ً
 (مشرفا

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

 .دينة الساداتالتربية الرياضية جامعة م
( 

ً
 (مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/17 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث تشكيل
ُ
   م 2017خريف املقيد إيمان محمد عبد الخالق    /ةلجنة امل

سجل بتاريخ  ورياضات املضرب جامعة مدينة الساداتنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية واملسجل 
ُ
بالكلية   وامل

 م ،21/5/2019

وتقتثرح لجنثة اإلشثراف أن تكثون (  دراسة تقويمية لمعوقات ممارسة رياضة الكرة الطائرة في محافظــة المنوفيــة)    ببحثث بعنثوان 
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ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة 

ُ
 : لجنة امل

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

 جامعة مدينة السادات.
 مشرفا

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

 جامعة مدينة السادات
 مناقشا

 عبدالباري أ.م.د/ أيمن مرض ي 
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب 

 جامعة مدينة السادات

 مشرفا

ثثثثثثثثثثثثاطي  ثثثثثثث ثثثثد العث ثثثثثثث ثثثثثثث ثثثثي عبث ثثثثثثث ثثثثثثث أ.م.د/ إكرامث

 الجمال

 استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
 مناقشا

 
 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع املوافقة القرار : 

7/18 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  تشكيل
ُ
   م 2016اكتوبر  املقيد   محمود صبحى رجب سليم  /للباحثلجنة امل

سجل بتاريخ الرياضية  علوم الصحة الرياضية بقسم واملسجل 
ُ
 ، م 15/5/2018بالكلية   وامل

 (   برنامج وقائى للعضلة الضامة وتأثيره على الحد من إصابتها لناشئى الكوميتية فى رياضة الكاراتية)   ببحث بعنوان

ثثثثثثثثثف  ثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثثثثدالحليم يوسث ثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثث ا.د / عبث

 عبدالعليم

 ) مشرفا( جامعة مدينة السادات –أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 ) مناقشا ( جامعة املنصورة –أستاذ اإلصابات الرياضية بكلية التربية الرياضية  أد / محمد محمود أمين زيادة

 أ.د / حمدى عبده عاصم
جامعة مدينة  –أستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بكلية التربية الرياضية 

 السادات

 ) مناقشا (

 أ.م.د / عمرو محمد جعفر
اضات املائية بكلية التربية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والري

 الرياضية جامعة مدينة السادات

 ) مشرفا (

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/19 

ناقشة والحكم لرسالة  تشكيل
ُ
اكتوبر  املقيد   هالة عبد السالم هيكل  /للباحثةفي التربية الرياضية  الدكتوراة الفلسفة لجنة امل

سجل بتاريخ بقسم بقسم علوم الصحة الرياضية  واملسجل    م 2016
ُ
 ،  م15/5/2018بالكلية   وامل

   VDRتأثير برنامج تدريبى مقترح على بعض االنحرافات القوامية والمتغيرات الفسيولوجية والبدنية وتعبير جين )  )         ببحث بعنوان

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة (   ( لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
ُ
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

  جامعة مدينة السادات –أستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بكلية التربية الرياضية  أ.د / حمدى عبده عاصم
ً
 مشرفا

 ) مشرفا( جامعة الزقازيق –أستاذ متفرغ بقسم وظائف األعضاء بكلية الطب   أد / حسين أحمد حشمت 

 مناقشا جامعة مدينة السادات –أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية  ا.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم

 أد / محمد سعد إسماعيل 
 –اسات العليا والبحوثأستاذ فسيولوجيا الرياضة ووكيل كلية التربية الرياضية للدر 

 جامعة بنها
 ) مناقشا (

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/20 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  تشكيل
ُ
اكتوبر  املقيد  محمد وفيق محمد عبد الرزاق  /للباحثلجنة امل

سجل بتاريخ بقسم اصول التربية الرياضية  واملسجل    م  2015
ُ
 ، م16/5/2017بالكلية   وامل

 (     تقييم لنظام االنتقاالت لالتحاد المصري لكرة القدم)         ببحث بعنوان 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة 
ُ
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل
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  استاذ إدارة التنس املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  ا .د/ لبيب عبد العزيز لبيب  

ً
 مشرفا

 مناقشا استاذ القياس والتقويم بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا.د/ وائل السيد قنديل  

ثثثثثثثاهر 0م0أ ثثثثث ثثثثث ثثثث ثثثثث ثثثث ثثثثثثثد سث ثثثثث ثثثثث ثثثث ثثثثث ثثثث د/ أحمث

 حسانين  

وتطبيقات األلعاب الرياضية وألعاب املضرب استاذ مساعد  وقائم بعمل رئيس قسم نظريات 

 بكلية التربية الرياضية جامعة املنوفية 
 مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/21 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  تشكيل
ُ
اكتوبر  املقيد  عبد الحميد محمد سمير خليل  /للباحث لجنة امل

سجل بتاريخ بقسم اصول التربية الرياضية  واملسجل    م  2016
ُ
 ، م19/12/2017بالكلية   وامل

الفريق القومى للجمباز رجال وأبطال العالم فى ضوء تعديالت دراسة تحليلية مقارنة لمستوى أداء )         ببحث بعنوان 

 (     القانون

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
ُ
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 مشرفا استاذ القياس والتقويم بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا.د/ وائل السيد قنديل  

ثثثثثثثثثثثثد  ثثثثثثثثثثثثد محمث ثثثثثثثثثثثثادر محمث ا.د/ نث

 رجانم

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –استاذ متفرغ بقسم تدريب التمرينات والجمباز 

 االسكندرية
 مناقشا

 د/ أحمد عبد العزيز 0م0أ
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات استاذ مساعد  بكلية التربية الرياضية  ب

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  والعروض الرياضية
 مشرفا

 د/ ياسر على قطب0م0أ
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات استاذ مساعد  بكلية التربية الرياضية  ب

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  والعروض الرياضية
 مناقشا

 
 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع املوافقة القرار : 

7/22 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  تشكيل
ُ
   م 2015اكتوبر  املقيد   مروة محمد عبد الظاهر بسيوني  /للباحثةلجنة امل

سجل بتاريخ الرياضية  نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بقسم واملسجل 
ُ
 ، م17/10/2017بالكلية   وامل

تأثير برنامج   تدريبي علي مستوي بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمستوي الرقمي في )         ببحث بعنوان

ناقشة والحكم مكونة من السادة و  (    فترة الطمث لناشئات دافع الجله
ُ
 األساتذةتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

ا .د/ عزة محمد عبد الحميد 

 العميري 

 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى استاذ العاب القوي ورئيس 
 
ً
 مشرفا

 مناقشا نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  استاذ العاب القوي بقسم ا.د/ ايمان ابراهيم السيس ي 

 ا.د/ مها حنفي قطب محمد 
استاذ االصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة بكلية التربية 

 جامعة حلوان – بنينالرياضية 
 مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/23 

المسجل بمرحلة الماجستير بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  العال محمد إبراهيم اسالم أبوالباحث/  موضوع  تسجيل

النواتج البيوميكانيكية كأساس لوضع تمرينات نوعية  ) بعنوان 2017دورة خريف   املقيدوالتمرينات والعروض الرياضيه 

 (  لمرحلة اإلتصال في جمباز الترامبولين 
 :تحت إشراف 

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية لمتفرغ بقسم أستاذ الميكانيكا الحيوية ا أ.د سعيد عبدالرشيد  
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه                    ماجدة السعيد أ.م.د/ 

م.د/ محمود سيد محمد  
       سرور   

 والتمرينات والعروض الرياضية . مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز 

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 
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7/24 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  الدكتوراه بمرحلة ة املسجل  مروة يوسف اسماعيل حسن /ةالباحث موضوع  تسجيل

على تحسين اللياقة   هواتف ذكيه للتمرينات  البدنية وأثرهتصميم تطبيق ) بعنوان م 2018دورة خريف   والعروض الرياضيه 

 ( الحركية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

 تحت اشراف :

الرياضية ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض أستاذ التمرينات والعروض  أ.د /أمل صالح سرور

 الرياضية.

حاتم محمد سيد احمد   /أ.د 

 رعبدالقاد 

 جامعة املنوفية . –كلية الحاسبات واملعلومات  -أستاذ نظم املعلومات ووكيل شئون التعليم والطالب 

 
رئيس قسم نظريات وتطبيقات  أمل صالح سرور، وتسجيل اعتراض السيدة ا.د/ مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة املوافقة القرار :      

 الجمباز       

 والتمرينات والعروض الرياضية                   

7/25 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  الدكتوراه بمرحلة  املسجلاسامة عادل عباس الحباك الباحث/  موضوع تسجيل 

تأثير تدريبات نوعيه فى ضوء الخصائص البيوميكانيكية  :) البحث بعنوان م 2017دورة خريف   والتمرينات والعروض الرياضيه 

 . (  فى جمباز الترامبولين( Cody tuckعلى مستوى أداء مهارة )

 : تحت اشراف

 الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيهأستاذ  أ.د/ مشيره ابراهيم العجمى

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه أ.م.د/ ياسر على قطب

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية م.د/ محمود سيد سرور
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/26 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  الدكتوراه بمرحلة  املسجل   عالء السيد محمد طنطاويالباحث/  موضوع  تسجيل

لتحسين مهارة الدورة  برنامج تدريبى باستخدام جهاز مساعد ) : البحث بعنوان م 2017  دورة خريف والعروض الرياضيه 

 .(   الهوائية الخلفية المكورة على جهاز عارضة التوازن

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

 تمرينات والعروض الرياضيهأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز وال      عبد هللا اسماعيل أ.م.د/ عال طه

 بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه املدرس              محمد عبداللطيفم.د/ 
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/27 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  الدكتوراه بمرحلة  املسجل محمد  احمد عادل عبد الهادي الباحث/  موضوع  تسجيل

رنامج تدريبى نوعى فى ضوء نتائج التشخيص ب ): بعنوان البحثم 2017  دورة خريف والتمرينات والعروض الرياضيه 

 (  " على جهاز الحلق Honma Croosالبيوميكانيكى وتاثيرة على مستوى أداء مهارة " 

 :تحت اشراف 

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه            ماجدة السعيد أ.م.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه اسامة عز الرجال        أ.م.د/ 

 تدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةاملناهج وطرق الأستاذ مساعد بقسم  احمد طلحة              أ.م.د/ 
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/28 
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية املاجستير بمرحلة  املسجل محمد صالح محمد محمدالباحث/  تسجيل موضوع 

اتصال متنوعة   أسطحتدريبات القدرات التوافقية على  ) بعنوان لتسجيل موضوع البحث م 2015دورة اكتوبر  ورياضات املضرب
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 (  كأساس لتحسين بعض القدرات البدنية والمهارات المندمجة في كرة القدم

 :تحت اشراف 

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب القدمأستاذ كرة  محمود حسن الحوفي أ.د/

 بقسم قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مدرس د بكر سالم. محمد 
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/29 

اصول  بقسم الفلسفة في التربية الرياضية   ة بدرجة املسجل  انتصار عبد الغني عبد الرحمن محمود /ةالباحث تسجيل موضوع 

تقويم مراكز التأهيل الرياضي لذوي االحتياجات  )  :بعنوان لتسجيل موضوع البحث م 2018التربية الرياضية  دورة خريف  

 (   الخاصة ببعض محافظات جمهورية مصر العربية

 :تحت اشراف 

محمد عبد العظيم  أ.د/

 شميس

 م أصول التربية الرياضيةاالدارة الرياضية بقسأستاذ 

 مساعد  بقسم أصول التربية الرياضيةأستاذ  سماح محمد حالوة /د 
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/30 

 بعنوان :  و ( بحث لسيادتها وه 1. بشأن تسجيل عدد )  نبال أحمد بدرالطلب املقدم من أ.م.د/ 

 مكان النشر  تاريخ قبول النشر  نوعة  عنوان البحث 

 –تأثير اختالف نمط التغذية الراجعة )الفورية 

 املؤجلة (على تعلم مسابقة الوثب الطويل

املجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم  2020 فردى

 الرياضة .جامعة حلوان
 

 املوافقة . القرار:

7/31 

 بعنوان :  و ( بحث لسيادتها وه 1. بشأن تسجيل عدد )  الرحمنغادة يوسف عبد الطلب املقدم من أ.م.د/  `

 مكان النشر  تاريخ قبول النشر  نوعة  عنوان البحث 

فاعلية برنامج أرشادى لتقويم بعض األنحرافات 

السلوكية ألطفال دور الرعاية من خالل 

 . مسابقات العاب القوى 

النفسية املجلة الدولية للعلوم   2019/  12/  5 فردى

 والتربوية

 
 املوافقة . القرار:

7/32 

 األستاذ املساعد بالقسم لتسجيل بحث للترقى – شيرين محمد عبد الحميدبشأن الطلب املقدم من أ.م.د/ 
 

 مكان النشر 
تاريخ قبول  

 النشر 
 م اسم البحث  نوعه 

 

املجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم 

جامعة حلوان-الرياضة   

20 /6   /

م2020  
 مشترك

تأثير أستخدام تقنية الواقع األفتراض ي 

على تعلم بعض املهارات األساسية 

 بالطوق في التمرينات اإليقاعية

1 

 

 املوافقة . القرار:

7/33 
األستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت  إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالطلب املقدم من األستاذ الدكتور/ 

 والرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل بحث أنتاج علمي بعنوان:

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه  اسم البحث  م



 

    14 

  

 

 

1 
فاعلية األداء الهجومي للركلة النصف دائرية 

جيري( في مباريات للجذع )شودان ماواش ي 

 . لرياضة الكاراتيه هالكوميتي

 فردي
 يناير

2020 

املجلة العلمية " لعلوم وفنون الرياضة " 

كلية التربية الرياضية  - باللغة العربية

 للبنات بالجزيرة جامعة حلوان
 

 املوافقة . القرار:

7/34 

األستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت  حجازي مني محمد كمالالطلب املقدم من األستاذة الدكتورة/ 

 والرياضات املائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل بحث أنتاج علمي بعنوان:

 نوعه  اسم البحث  م
تاريخ  

 النشر 
 مكان النشر 

1 
The role of Emotional response and 

Information processing at the 

achievement level of Epee fencers 

 فردي
 يناير

 م2020

The International Scientific Journal of 

Physical Education and Sport Sciences, 

(ISJPESS) 
 

 املوافقة . القرار:

7/35 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية كلية  وسام محمد زكي حمدوالطلب املقدم من الدكتور/ 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل بحث أنتاج علمي بعنوان:

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه  اسم البحث 

علي   TRX&VIPRتأثير برنامج باستخدام تدريبات 

مستوي أداء بعض املتغيرات البدنية واملستوي الرقمي 

 م حرة 100لسباحي 

 فردي
 ديسمبر 1

2017 

املجلة العلمية لكلية التربية الرياضية 

 بنين ث بنات جامعة العريش

 
 املوافقة . القرار:

7/36 

 سيادته :الخاص ب األبحاثعلي تسجيل الجمال  محمد طارقأ.م.د/  السيد  الطلب املقدم من

 مكان النشر  النشر تاريخ  نوعه  اسم البحث 

تصميم إختبار ألكترونى لتقييم بعض نواتج التعلم 

 2019 فردى لطالب كلية التربية الرياضية لرياضة التنس.
مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة 

فاعلية برنامج تعليمى بتقنية الواقع األفتراض ي على 

 . بعض مخرجات التعلم فى التنس
 2020 فردي

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة 
 

 املوافقة . القرار:

7/37 

 علي تسجيل البحث الخاص بسيادته وعنوانه خالد عبد الفتاح البطاويالطلب املقدم من أ.م.د/ 

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه  اسم البحث  م

البروفيل البيوميكانيكي كأداة لتقويم الالعب  1

 الليبرو في مهارة استقبال إرسال الكرة الطائرة .
 2018 فردى

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة 
 

 املوافقة . القرار:

7/38 
 علي تسجيل البحث الخاص بسيادته وعنوانه :  أيمن مرضي عبد الباريالطلب املقدم من أ.م.د/ 

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه  اسم البحث  م
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1 
التعليمية تأثير برنامج تعليمي باستخدام املنصة 

علي نواتج التعلم املهارية في الكرة الطائرة 

 لطالبات كلية التربية الرياضية

 5/2020 فردى
علوم وفنون الرياضة كلية التربية 

 الرياضية للبنات جامعة حلوان
 

 املوافقة . القرار:

7/39 

 بسيادته : علي تسجيل البحث الخاص  أحمد ربيع سعدالطلب املقدم من م.د/ 

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه  اسم البحث  م

1 
بناء بطارية اختبارات مهارية للقدرات التوافقية لدي 

 2017 فردى العبي الكونغ فو 

 -مجلة سيناء لعلوم الرياضة

املجلة العلمية كلية التربية 

  جامعة العريش –الرياضية 
 

 املوافقة . القرار:

7/40 

 لتسجيل البحث الخاص بسيادته: محمود فتحي الهواريالطلب املقدم من السيد م.د/ 

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه  اسم البحث  م

التنفسية باستخدام تحسين اللياقة القلبية  1

 التدريب املتقاطع لناشئات الكرة الطائرة
 2020يوليو  فردي

جامعة  –مجلة كلية التربية الرياضية 

 مدينة السادات
 

 املوافقة . القرار:

7/41 

 -الباحثين االتى أسماؤهم بعد املسجلين بقسم علوم الصحة الرياضية: الغاء قيد

 رقية أحمد عزت                                                       دبلوم -1

 وليد رضا عبد اللطيف                                           دبلوم -2

 دبلوم                                   فايزة ماهر عمارة                       - 3        

 مصطفى كساب حسب هللا                                     دكتوراه - 4       

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/42 
املقيثدة بدرجثة املاجسثتير فثي التربيثة الرياضثية  واملسثجلة بقسثم علثوم الصثحة  ايه حسن أحمــد حســنالدراسثة للباحثثة  /  مد مدة

م مثثثع العلثثم تانثثثه تثثم سثثثداد رسثثوم املثثثد 2021/ 30/9حتثثي 1/10/2020م ملثثثدة عثثام اول فثثثي الفتثثرة مثثثن 2015الرياضثثية  دور اكتثثوبر 

 . والرسوم الدراسية واستكمال إجراءات املد

 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع املوافقة القرار : 

7/43 
املقيثد بدرجثة املاجسثتير فثي التربيثة الرياضثية  املسثجل لدرجثة ماجسثتير بقسثم طثرق  أحمــد عيــد بنــدقالدراسثة للباحثث/  مد مــدة

م  مثثثثثع العلثثثثثم لثثثثثم تسثثثثثدد الرسثثثثثوم املثثثثثد والرسثثثثثوم 2021/ 30/9حتثثثثثي 1/10/2020التثثثثدريس بالقسثثثثثم ملثثثثثدة عثثثثثام اول فثثثثثي الفتثثثثثرة مثثثثثن 

 . الدراسية ولم تحضر الطالبة الستكمال إجراءات املد

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/44 
واملسثجلة بقسثم  2019/2020للعثام الجثامعي 2019املقيثدة بثدور خريثف   هبه هللا أمــين يوســف ســلومالباحثة /  الغاء قيد بشأن

الرياضثثية جامعثثة مدينثثة السثثادات مثثن الدراسثثات العليثثا والبحثثوث بكليثثة التربيثثة نظريثثات وتطبيقثثات املنثثازالت والرياضثثات املائيثثة  

  بناءا علي الطلب املقدم من الطالبة للقسم  وذلك لظروف خاصة بها

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكيل 7/45
ُ
  خريف املقيد  الهلبان عبد الكريم طالل عالء  لجنة امل



 

    16 

  

 

 
سجل بتاريخ، مناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركةبقسم واملسجل    م2017

ُ
 ، م2019/     1  /   15      بالكلية وامل

القدم    لناشئي كرة تأثير برنامج باستخدام تدريبات نوعية على مستوى أداء التمرير والتصويب للقدم غير الُمميزة  ) /ببحث بعنوان 

 ( بدولة الكويت 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

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

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ث جامعة مدينة السادات
 
ً
 مشرفا

 أ.د/ ماجد مصطفى إسماعيل
الجماعية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة  األلعابكره القدم ورئيس قسم  أستاذ 

 حلوان
 
ً
 مناقشا

 يأ.د/ محمد طلعت أبو املعاط
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ب ألعاب املضربأستاذ 

 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية 
 
ً
 مشرفا

 أحمد أمين أحمدأ.د/ 

 الشافعي

لرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ التدريب ا

 جامعة مدينة السادات -الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 
ً
 مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/46 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل
ُ
  خريف املقيد  النصر هللاداود  زعبدالعزيخالد     لجنة امل

سجل بتاريخ، مناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركةبقسم واملسجل    م2017
ُ
 م2019/     2  /   19      بالكلية   وامل

لناشئي كرة القدم بدولة  تأثير استخدام التدريبات البصرية على سرعة أداء بعض المهارات الُمندمجة الهجومية  بعنوان "  ببحث 

 "  الكويت 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة 
ُ
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 فؤو طارق محمد عبدالر أ.د/ 
أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 جامعة مدينة السادات -املضرب بكلية التربية الرياضية 
 
ً
 مشرفا

أحمد أمين أحمد أ.د/ 

 الشافعي

أستاذ التدريب الرياض ي بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 جامعة مدينة السادات -الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 
ً
 مشرفا

 أ.د/ هبة روحي أبواملعاطي
 التدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم  أستاذ التدريب الرياض ي

 طنطاجامعة  -كلية التربية الرياضية 
 
ً
 ُمناقشا

 كي ز محمد محمد أ.د/ 
تفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

ُ
أستاذ التدريب الرياض ي امل

 جامعة مدينة السادات -الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 
ً
 ُمناقشا

 
 الجامعة .مع رفع املوضوع ملجلس املوافقة القرار : 

7/47 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكيل
ُ
  خريف املقيد  عبدهللا خالد مرزوق المطيرى لجنة امل

سجل بتاريخ، مناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركةبقسم واملسجل    م2017
ُ
 ، م2019/     1  /   15      بالكلية وامل

برنامج باستخدام تدريبات التنظيم والتوجيه الحركي على مستوى أداء بعض المهارات  تأثير) /ببحث بعنوان 

 ( الكويتاألساسية لناشئي كرة القدم بدولة 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل
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 أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر
لحيوية املتفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم أستاذ امليكانيكا ا

 الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية ث جامعة مدينة السادات
 
ً
 مشرفا

 أ.د/ خالد عبد الحميد شافع
قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم ورئيس أستاذ امليكانيكا الحيوية 

 اضية ث جامعة مدينة الساداتالحركة الرياضية بكلية التربية الري
 
ً
 مناقشا

 أ.د/ هشام محمد أحمد حمدون 
كلية التربية الرياضية  الرياضية األلعابكره القدم ورئيس قسم تدريب  أستاذ 

 اإلسكندريةللبنين جامعة 
 
ً
 مناقشا

 أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين 
بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  ُمساعدأستاذ 

 بكلية التربية الرياضية ث جامعة مدينة السادات
 
ً
 مشرفا

 أ.م.د/ ندا محفوظ كابوه
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ب ُمساعدأستاذ 

 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية 
 
ً
 مشرفا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

7/48 

 األستاذ املساعد بالقسم لتسجيل بحث إنتاج علمي بالقسم كالتالي: أحمد طلحة حسام الدين/  ا.م.دالطلب املقدم من 

 تاريخ النشر عنوان البحث
نوع 

 البحث
 مجـلة النشر

األبعاد ملهارة الرکلة  ثالثية ةیکیکانیومیمجسمات ب تصميم

کأساس لوضع ( یتشاج و ی)موم دول ةیالدائر  ةیالخلف

 . کوندو یالتا اضةیلالعبات الکروجى بر  ةیالنوع باتیالتدر 

23 – 7 

 م2020
 زوجي

 ةیللترب ةیاملجلة العلم

. اضةیوعلوم الر  ةیالبدن

 جامعة حلوان,
 

 القرار : املوافقة .

7/49 

 إنتاج علمي بالقسم كالتالي: أبحاثاألستاذ املساعد بالقسم لتسجيل  سوزان بدرانالطلب املقدم من الدكتورة / 

 عنوان البحث
تاريخ 
 النشر

نوع 
 البحث

 مجـلة النشر

تأثير برنامج تعليمي باستخدام التمرينات الخاصة على تعلم بعض 

 .   لتلميذات املرحلة اإلعداديةالكرة الطائرة ومظاهر االنتباه  مهارات

 – إبريل

 م 2018
 فردي

مجلة أسيوط لعلوم وفنون 

 التربية الرياضية

تأثير برنامج تعليمي مقترح لأللعاب التعليمية اإللكترونية على تعلم 

بعض املهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذات 

 . الصف األول للمرحلة االبتدائية

 –يونيو 

 م 2019
 فردي

مجلة علوم التربية البدنية 

 جامعة بنها –والرياضة 

 
 املوافقة . القرار:

 : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة ثامنا

 االستعدادات واتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية أثناء اختبارات القدرات لاللتحاق بالكلية .  بشأن 1/ 8

 احيط املجلس علما .  القرار:

بينها وبين كلية التربية الرياضية  بإبرام بروتوكول تعاونرغبة األكاديمية العربية الدولية للعلوم والنشر البحثى  بشأن 2/ 8
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جامعة مدينة السادات فى مجال تدريب وتأهيل الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة أو من له صلة 

 باملجال الرياض ى أو من يرغب فى التدريب والتعليم والتأهيل لسوق العمل .  

 احيط املجلس علما .  القرار:

8 /3 
بينها وبين كلية التربية الرياضية جامعة  بإبرام بروتوكول تعاونرغبة شركة اإلبداع العربى لتنمية املهارات البشرية  بشأن

 مدينة السادات فى تقديم دورات تدريبية للطلبة والخريجين من داخل وخارج كلية التربية الرياضية .  

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

8 /4 
،  وإطالق  2021/ 2020خالل العام الجامعى  تطبيق التعليم الهجينقرار املجلس األعلى للجامعات باملوافقة على  بشأن

عد لجنة خدمة املجتمع وتنمية البيئة سلسلة من الندوات 
ُ
مسابقة أفضل جامعة فى تطبيق نمط التعليم الهجين . إقتراح أن ت

 ونية "  .وورش العمل عن " كيفية إعداد محاضرة إلكتر

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

8 /5 
 بخطط تدريبالخاصة  2021/  2020إعداد خطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة ) الخطة الخمسية ( والتى تبدأ بالعام  بشأن

 الجهاز اإلدارى (  . –أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  -) القيادات 

 .  القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 عميد الكلية                                                                                 المجلس سر نــأمي           
 

 ابراهيم عزب (احمد  /.دأ )                                                          ( عبد الحليم يوسف عبد العليم /أ.د) 
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