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 الدكتور/السيد الاستاذ ( برئاسة 11عقدت الجلسة رقم ) الحادية عشر م  في تمام الساعة  11/7/2020املوافق  السبتيوم انه في 

 من: "  عميد الكلية"  احمد ابراهيم عزب 
ً
 وبحضور كال

 -عن الحضور: وتغيب

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

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

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

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية أ.د/ نرمين رفيق محمد  4

 
 

  :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 11 رقم الجلسة

 بدء االجتماع 11/7/2020 التاريخ 
 ونصفعشر الثانية

 ظهرا  
 الثانية نهاية االجتماع

 on line –قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

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

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

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

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

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

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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ عزة محمد العمري  7

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

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

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 10

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

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

 استاذ متفرغ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب " خبير" أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  13

 استاذ متفرغ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية "خبير"  عبد الرشيد خاطرأ.د/ سعيد  14

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 15

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.د/ احمد امين الشافعي 16

 مساعداقدم استاذ  أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 17

 اقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم 18
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انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول  ألاعمال.

 
 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 . املصادقة وتمت الاطالع تم: القرار

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

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

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

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

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

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

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

 م.2020 يوليو شهر ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية 
 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

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

 القرار: تم الاطالع وتمت املصادقة .

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر ثانيًا: 

 م.2020م/2019)نصف سنوي( للعام الجامعي الحالي  اعتماد تقرير متابعة الخطة االستراتيجيةبشأن  2/1

 القرار : املوافقة .

 م. 2020م/2019عن انشطتها )الربع ألاخير( للعام الجامعي الحالي  اعتماد تقرير وحدة إدارة المخاطربشأن  2/2

 القرار : املوافقة .

 في جداول الامتحانات العملية والنظرية. استبيانات استطالع طالب الفرقة الرابعةبشأن  2/3

 القرار : املوافقة .

قررات الدراسية. Online تنفيذ ورشة عملبشأن  2/4
ُ
 لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن كيفية توصيف البرامج وامل

 القرار : املوافقة .

 م.2021م/2020للعام الجامعي  إعداد خطة دورات تنمية القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداريبشأن  2/5

 القرار : املوافقة .

 للتعرف على احتياجات سوق العمل املحلية والخارجية. إعداد دراسةُمقترح بشأن  

 القرار : املوافقة .

 ثالثا : موضوعات عامة 

3/1 
بنات ( ضمن املقررات  –" الخماس ي الحديث " للفرق الثالثة والرابعة اختياري اول وثاني ) بنين  ادراج  تخصصبشأن 

 م بنظام الالئحة الجديدة 2020/2021الدراسية بالكلية علي ان يبدأ من العام الدراس ي 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بتاريخ  القرار:
ً
 م 1/10/2019املوافقة بناءا

 بالكلية .اللجان العلمية لألقسام العلمية تشكيل بشأن  3/2

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

3/3 
للوائح كليات التربية الرياضية وعلوم  المبادئ الحاكمة و  املوحدة للوائح كليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة الالئحة االسترشاديةبشأن

 . ملراجعة وتقويم اللوائح الدراسية نموذج التقرير الموحدوكذلك الرياضة 
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 . القرار:

ً
 أحيط املجلس علما

3/4 
 17ثقافة الافتراض( في الفترة من  –)واقعية الامتداد  الرياضة في زمن الجائحةبعنوان _  المؤتمر العلمي الدولي للكليةبشأن تحديد موعد 

  م 19/11/2020الي  11/

 املوافقة . القرار:

3/5 

 ، علي ان يتم الصرف من صندوق دعم البحوث بالكلية علي ان تكون مستويات الجائزة كالتالي:  جائزة لإلبداع والتميز العلميانشاء 

 ج ( عشرة آالف جنيها . 10000املركز ألاول ) 

 ج ( ثمانية آالف جنيها  8000املركز الثاني ) 

 ج ( سبعة آالف جنيها  7000املركز الثالث ) 

 املوافقة . القرار:

   هيئة التدريسشئون أعضاء : رابعا

4/1 

عالء لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد م.م /  تشكيل لجنة ثالثيةعلي   موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القويبشأن 

 من :  الدين عاطف عبدة األفندى
ً
 من كال

 أ.د / بكر محمد سالم . – 1

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل . – 2

 أ.د/ عزة محمد عبد الحميد العمرى  – 3

بكلية التربية الرياضية للبنات حيث أنه قد منح درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة الاسكندرية مدرس بذات القسم والكلية وتعيين سيادته 

 البحث وعنوان  م 2020/  6/  2بتاريخ تخصص تدريب ) مسابقات امليدان واملضمار ( التدريب الرياض ى وعلوم الحركة 

 ."تأثير تدريبات قوة المركز والكتف فى بعض متغيرات األداء لناشئ رمى الرمح" 

 املوافقة . القرار:

لتجديد ألاجازة    احمد محمد عبد العزيزعلي الطلب املقدم من أ.م.د/ موافقة مجلس قسم الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن  4/2

 31/7/2021حتى  1/8/2020الخاصة بدون مرتب لإلعارة باململكة العربية السعودية للعام الثانى وذلك اعتبار من 

 املوافقة . القرار:

بوظيفه  منال محمد عزب موسى الزينى /علي تعيين السيدة الدكتور  موافقة مجلس قسم الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبشأن  4/3

 بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية ومرفق تقرير اللجنة العلمية الدائمة للترقي أستاذ مساعد

 املوافقة . القرار:

بوظيفة  شاهينمحمود عبد هللا أحمد السيد /  موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية علي تعيين بشأن  4/4

 .م29/6/2020بذات القسم والكلية والجامعة حيث تم املنح بقرار مجلس الجامعة يوم الاثنين املوافق  مدرس مساعد

 املوافقة . القرار:

 شئون التعليم والطالب ةخامسا: لجن

 لالمتحانات العمليه ملقرارات طالب الفرقه الرابعه بنين و بنات . تشكيل لجان التصحيحبخصوص  بمحاضر االقسام العلميهما جاء بشأن  5/1

 املوافقة . القرار:

5/2 

بشأن موافقه مجلس الجامعه على ان يقوم مندوب من مصلحه السجون  االدارة العامه لشئون التعليم و الطالبالخطاب الوارد من بشأن 

الدراسية بتسليم الابحاث الخاصه بالطالب النزالء املقيدين بالكليات و املعاهد املختلفه وعلى ان تكون الابحاث مقتصره على ماهو موجود بالكتب 

 وذلك لعدم توافر اجهزه الحاسب الالى و الانترنت لهم .

 ملوافقة .ا القرار:

5/3 

بخصوص موافاتهم بقواعد التحويالت املقترحه )الفرق الاعلى (  االدارة العامه لشئون التعليم و الطالبالخطاب الوارد من بشأن 

شئون التعليم والطالب  ة، حيث جاء قرار لجنحتى يتم عرضها على مجلس الجامعه  2020/2021الخاصه بالكلية للعام الجامعى 

 10املوافقه على ان تكون النسبه بالكلية 
ً
 % من اجمالى الفرقه و تكون الاولوية للطالب  الاعلى تقديرا

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

5/4 
الكترونيا ملراعاة  2020/2021الاختيارى الاول و الثانى للفرقه الثالثه بنين و بنات للعام الجامعى  توفير خدمه تسجيل رغباتبشأن 

 . الحاليةالظروف 
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 . القرار:

ً
 احيط املجلس علما

5/5 
+  ألاربعة) الفرق  سبإضافه ايقونه للكنتروالت خاصة بمرحله البكالوريو  وحده تكنولوجيا المعلومات مخاطبه السيد الدكتور مديربشأن 

  التراكمى (

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

5/6 

بإضافه ايقونه لشكاوى الطالب و اعالن اليه استخدامها وربطها  تكنولوجيا المعلوماتوحده  مخاطبه السيد الدكتور مديربشأن 

بااليميل الجامعى للسيد الاستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و السيد الاستاذ رئيس قسم شئون التعليم و 

 الطالب

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

5/7 

بالفرقة  محمود احمد فوازبخصوص تصويب نتيجة الطالب /  محمد ابراهيم الباقيرى /من السيد الاستاذ الدكتور  الطلب المقدم

حيث انه قد حدث خطأ و تم رصد درجة الطالب الذى  2019/2020للفصل الدراس ى للعام الجامعى  آلاليالرابعه فى مادة الحاسب 

 يليه فى خانه هذا الطالب

 . احيط املجلس القرار:
ً
 علما

 : لجنة العالقات الثقافية سادسا

6/1 

بشأن بانه ورد لإلدارة كتاب مايفيد بان الادارة املركزية للبعثات بوزارة  ادارة المنح والبعثات –االدارة العامة للعالقات الثقافية كتاب 

في الجامعات املصرية الحكومية وألاهلية  2021-2020التعليم العالي قد فتح باب التقدم لبرنامج الانبعاث الداخلي للعام الاكاديمي 

والتي تشمل أنواع ايفاد متعددة دراسية أو  2030امة رؤية مصر للتنمية املستد ةذات البرامج الدولية التي تخدم الخطة الاستراتيجي

 تدريبية أو لحصول على درجة علمية مزدوجه وبتمويل على نفقة البعثات طبقا للقواعد املالية املتبعة  

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

6/2 

. عن املهمة  مروى عبد القادر صقر/  دبشأن التقرير املقدم من م . مجلس قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى ماجاء بمحضر

 17م ، وقد انهت البعثة وعادت إلى ارض الوطن بتاريخ  2020يناير  15العلمية بدولة املانيا حيث أنها قد بدأت فى البعثة بتاريخ 

 م . 2020مايو 

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

6/3 

 كالتالي : م 2020توصيات امللتقيات العلمية لألقسام املقامه خالل شهر يونيو  منمجالس األقسام العلمية ماجاء بمحاضر 

  تأييد فخامة السيد رئيس الجمهورية في قرارته الحكيمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لصالح الوطن ومؤسساته املختلفة في ظل هذه

 الظروف والتحديات الصعبة

  : تجهيز وإعداد وتدريب كوادر بشرية للعمل علي تصنيع البرمجيات املطلوبة للتحول الرقمي في خطوة إلعداد جامعة ذكية من خالل 

 مصمم مواقع . -ا

 ب .مبرمج أجهزة محمولة .

 ج. مهندس شبكات .

 تطوير وتنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس و الاهتمام باللغة إلانجليزية لهم 

  والبديلةالحديثة  املستخدمةاملالعب وألادوات زياده عدد 

 تحويل الكتب واملكتبات الي مكتبات الكترونيه 

  ظل التحديات املوجودة واستغالل ألابحاث التي تستخدم التعليم عن بعد  فيوضع تطبيقات عملية بديله لتعليم املقررات 

  وضع مقررات عمليه بديله لتعليم املقررات املختلفة 

 التخصصية  الافتراضيةاملعامل  مباستخداليم الافتراض ي عن بعد اعتماد التع 

  الاهتمام بالتدريب على آليات التنفس بشكل صحيح 

  العمل علي تطوير السيرفرات الخاصة بالجامعة  وتجهيز الداتا سنتر و أجهزة تخزين البيانات بمساحة كافية تكفي لجميع كليات الجامعة

 . 

  والبنية التحية للكلية .تجهيز سيرفر الكلية 

 . بناء جيل جديد من الطالب والباحثين لديهم املعرفة واملهارة والقدرة علي املشاركة الفعالة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
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 . التعاون مع كليات الهندسة وكليات الحاسبات واملعلومات بهدف العمل املشترك واتاحة الفرص واملوارد الالزمة لذلك 

 ارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت تطوير مه 

 .) العمل علي إنشاء وحدة ذات طابع خاص ) مركز لالستشارات لتصنيع الربمجيات لتسويقها للمجتمع    الخارجي 

 أدراج مقرر تكنولوجيا التعليم كمادة . اجبارية لجميع كليات مصر اسوة بمقرر حقوق الانسان 

 انواع التغذية الراجعة املختلفة لدعم تنفيذ املحاضرات العملية  استخدام 

 .تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة في املجال العملي 

 .إجراء الامتحانات النظرية عبر برامج إلكترونية 

 . اقتراح تدريس املقررات الفردية في الفصل الدراس ي الاول 

  دمج التدريباتA.B.C.  ( AGILITY BALANCE & COORDINATION ) مع التدريبات املهارية لالعبي الرياضات الجماعية في املساحات

 املنزلية املتاحة .

  هتمام ببناء منصة إلكترونية تعليمية خاصة بالتربية الرياضية والرياضة يقوم بالعمل عليها كفاءات التربية الرياضية حتى يتسنى إلا

 والاطالع على املستحدثات في املجال بمجرد حدوثه.ملنتسبي التربية الرياضية تطوير أنفسهم 

 . تطوير طرق التدريب والاعداد ملواجهة انخفاض حجم التدريب أو الانقطاع عن التدريب 

 .حتمية توجيه املؤسسات التعليمية للتعلم عن بعد 

 . حتمية ميكنة إلادارات واملؤسسات التعليمية 

 . القرار:
ً
 احيط املجلس علما

 : لجنة الدراسات العليا سابعا

7/1 
نظريات واملسجلة بقسم  2018/2019للعام الجامعي 2018املقيدة بدور خريف  مريم مجدي جرجسالباحثة /  الغاء قيد بشأن

من الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  

 علي الطلب املقدم من الطالبة للقسم  وذلك لظروف خاصة بها .السادات بناءا 

 املوافقة .القرار : 

7/2 

 للباحثين الاتي أسمائهم بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى . اعتماد التقارير السنويةبشأن 

 محمد عبد املوجود مصطفي النجار  -1

 محمود النادي محمد عبد الصمد  -2

 أحمد أشرف محمد البش  -3

 أسالم ابراهيم رشاد أبو حصوة  -4

 محمد كمال عبد العال بدير -5

  القرار : املوافقة .

 م 2020الدكتوراة ( دور ربيع  –املاجستير  –ملرحلة  )الدبلوم  اعتماد الخطة الدراسيةبشأن  7/3

 املوافقة . القرار:

7/4 

واملعيد بقسم نظريات وتطبيقات  2018املقيد بدور الخريف  عبد هللا على جمعة محمد حسينتعديل فى لجنة إلاشراف للباحث / 

( على بعض القدرات البدنية الخاصة واملستوى الرقمى  لالعبى الوثب   S.A.Qألعاب القوى واملسجل بعنوان ) تأثير تدريبات )

 العالى " 

 ا.م د/   مروةعبد القادر صقر  ليصبح الاشراف   بإضافةالتعديل     

أستاذ امليكانيكا الحيوية وعلوم الحركة الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى      فى عطوةد/ مصطفى مصط0أ

 بالكلية

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بالكلية       د/ أحمد عبد الوهاب خفاجة0م0أ

 يقات ألعاب القوى بالكليةأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطب              م.د/   مروة عبد القادر صقر

مع تسجيل اعتراض السيد أ.د/ محمد عبد العظيم شميس لعدم وجود سبب واضح مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة القرار:  املوافقة 
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 يعرفه كعضو مجلس كلية .

7/5 
املقيد ة بدرجة دكتوراه الفلسفة دورة أكتوبر  منى يحيى أمين البصالفي التربية الرياضية للباحثة /  منح درجة دكتوراه الفلسفة

البرمجة اللغوية العصبية )  واملسجلة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان 2016

 . ( وتأثيرها على مستوى آداء الطالبات في بعض مهارات الجمباز

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/6 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثة/ تشكيل
ُ
   م2014املقيد اكتوبر   مروة صبحي محمد السيد لجنة امل

سجل بتاريخ بقسم أصول التربية الرياضية ، واملسجل 
ُ
 ، م15/11/2016بالكلية   وامل

 المهام الوظفية لدي معلمات التربية الرياضة بمحافظة المنوفيه ""البناء النفسي وعالقته بمستوي انجاز       بعنوان ببحث 

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

 ا.د/محمد ابراهيم الباقيري
أستاذ علم النفس الرياض ي  املتفرغ بقسم  أصول التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات.
)
ً
 )مشرفا

 ا.د/ عادل رمضان بخيت
أستاذ طرق تدريس كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجامعية 

 والرياضات املضرب  كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
( 

ً
 (مشرفا

 ا.م.د/محمد عبد الكريم نبهان
أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية  والتربوية كلية التربية الرياضية جامعة بنها 

. 
( 

ً
 (مناقشا

 )مشرفا( أستاذ مساعد  بقسم أصول التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. ا.م.د/فتحي توفيق فتحي

( الساداتاستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية جامعة مدينة  ا.م.د/محمد حسين بكر
ً
 )مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/7 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكيل
ُ
   م 2017خريف املقيد  اسالم أحمد محمد حسنينلجنة امل

سجل بتاريخ نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية،واملسجل 
ُ
 م ،19/2/2019بالكلية   وامل

 ( تقيم االداء االداري لرياضة المبارزة في محافظة الغربية :    ) ببحث بعنوان

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

 ا.د /عز الدين الحسيني جاد
والترويح  كلية التربية الرياضية أستاذ الادارة بقسم الادارة الرياضية 

 للبنين، جامعة العريش
 مناقشا

ا.د /محمدددد عبددداس صدددفوت صددداد  

 علي صاد 

أستاذ تدريب السالح  ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت 

 والرياضات املائية، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
)
ً
 )مشرفا

 ا.د /مني محمد كمال حجازي
مساعد بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، كلية أستاذ 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
 مناقشا

 د / سماح محمد حالوة0أ
أستاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية، 

 جامعة مدينة السادات.
 مشرفا

 
 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع القرار:  املوافقة 

7/8 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  تشكيل
ُ
   م 2017خريف املقيد  راشد  إبراهيم راوى إبراهيملجنة امل

سجل بتاريخ علوم الصحة الرياضية واملسجل 
ُ
 م ،15/1/2019بالكلية   وامل

القدم بداللة   كرة مرمى مقترح على إصابة التهاب أوتار العضالت الدوارة لمفصل الكتف لحراستأثير برنامج تأهيلي :  ) ببحث بعنوان

 (بروتين سى التفاعلى
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ناقشة والحكم مكونة من السادة ألاساتذة

ُ
 وتقترح لجنة إلاشراف أن تكون لجنة امل

أ.د / عبدددد الحلددديم يوسدددف عبدددد 

 العليم
  الرياضية  بالكلية أستاذ فسيولوجيا رياضة ورئيس قسم علوم الصحة

ً
 مشرفا

 مناقشا أستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية أ.د / حمدى عبده عاصم

  مناقشا جامعة حلوان -أستاذ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين   أ.د / عبد العزيز سعيد المال
 ملجلس الجامعة . مع رفع املوضوعالقرار:  املوافقة 

7/9 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ تشكيل
ُ
واملسجل    م 2015اكتوبر  املقيد   بدر ناصف بدر لجنة امل

سجل بتاريخ علوم الصحة الرياضية 
ُ
 ، م17/10/2017بالكلية   وامل

 (الظهر لدى كبار السن تأثير برنامج تأهيلي للحد من آالم أسفلن :   )ببحث بعنوا

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

أ.د / عبدددد الحلددديم يوسدددف عبدددد 

 العليم
  أستاذ فسيولوجيا رياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  بالكلية

ً
 مشرفا

 مناقشا علوم الصحة الرياضية بالكليةأستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بقسم  أ.د / حمدى عبده عاصم

 أ.د / رحاب حسن عزت
 -أستاذ إلاصابات الرياضية والتأهيل البدنى بكلية التربية الرياضية للبنين  

 جامعة حلوان 
 مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
10 

 2018دورة خريف  املقيد نسرين عبد السالم بحبحللباحثة/ فى التربية الرياضية  الدكتوراه الفلسفة موضوع رسالة تسجيل 

كمنهجية لتقييم مستوي الثقافة   six sigmaأسلوب ستة سيجما "بعنوان نظريات وتطبيقات أصول التربية الرياضية بقسم 

 السينمار العام واجراء التعديالت املطلوبةبعد الانتهاء من التنظيمية بادارة  رعاية الطالب بجامعة مدينة السادات"  

 :تحت إشراف 

بكلية التربية الرياضية ـ جامعة الرياضية ورئيس أصول التربية الرياضية    الادارة أستاذ  محمد عبد العظيم شميس أ.د/ 

 مدينة السادات

   ية ـ جامعة مدينة الساداتبكلية التربية الرياضأصول التربية الرياضية مدرس بقسم  حنان ابراهيم موسي م.د/ 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
11 

 غادة يوسف عبد الرحمن م.د/ أ.ـ ـ بحث الترقي لبشأن تسجيل 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تأثير برنامج مسابقات إلاتحاد الدولى أللعاب القوى على 

 تعديل السلوك العدوانى لألطفال الجانحين .         

املجلة الدولية للعلوم النفسية   2019/  12/  5 فردى

  والتربوية
 املوافقة . القرار:

7/12 

 مني محمد كمال حجازي  م.د/ أ.ـ ـ بحث الترقي لبشأن تسجيل 

 نوعه البحثاسم  م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 
Enhance perceived self-efficacy, skill performance, 

and cognitive level in fencing using Jigsaw Technique ديسمبر فردي 
2019 

The International Scientific 

Journal of Physical Education and 

Sport Sciences, (ISJPESS)  
 املوافقة . القرار:

7/13 
 والء محمد كمال العبد أ.م.د / ـ بحث الترقي لبشأن تسجيل 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر
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1 

الخصائص البيوميكانيكية  ملهارة  ثالث دورات 

ونصف هوائية خلفية مقورة معكوسة من 

م لالعبي النخبة في رياضة 3املنصة املتحركة 

 الغطس

مجلة تطبيقات علوم  م2020يناير  زوجي

الرياضة كلية التربية 

 الرياضية جامعة الاسكندرية

 
 املوافقة . القرار:

7/
14 

 أيمن مرضيم.د/ ـ أ. ـبحث الترقي لبشأن تسجيل 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 

تأثير استخدام تمرينات باألدوات البديلة علي تعلم 

 2019 فردي . املهارات ألاساسية في الكرة الطائرةبعض 

الرياضة قوة وطن ورسالة سالم 

مؤتمر أسيوط )مجلة أسيوط 

  لعلوم وفنون التربية الرياضية (
 . القرار:  املوافقة

7/
15 

  أ.م.د/ شيرين محمد عبد الحميد بشأن تسجيل بحث الرقي لـــــ  

 النشرمكان  تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

1 

( PDEODEتأثير أستخدام استيراتيجية بديودي )

التعليمية على السلوك التعاوني و مستوى أداء 

بعض الوثبات مع رمي و استالم الكرة في 

 التمرينات الايقاعية.

 10/6/2020 فردى
جامعة  –كلية التربية الرياضية 

 بورسعيد

 
 .القرار:  املوافقة

7/
16 

للترقى   مشترك للموافقة على تسجيل بحث  أ.م.د/ ياسر على قطب و   اجدة محمد السعيد.م.د/ مالطلب املقدم من   أ

 :وعنوانه

 نوعه اسم البحث م
تاريخ 

 النشر
 مكان النشر

1 

برنامج للتدريب  العقلى على تطوير بعض تأثير 

املهارات الحركيه على جهاز الحركات  الارضيه 

 للناشئين فى رياضه الجمباز.

 6/2020 مشترك
جامعة مدينه   –كلية التربية الرياضية 

 السادات

 
 املوافقة . القرار:

 : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة ثامنا

الخاصة بخطة الاجراءات  الاحترازية خالل فتره الامتحانات ملرحله البكالوريوس عن شهر يوليو  اعتماد تقارير المتابعةبشأن  8/1

 ومرفق به تقرير و توثيق ) مصور ( عن التقرير . 2020

 املوافقة  القرار:

 تاسعًا : ما يستجد من أعمال :

9/1 
 الرياضة في زمن الجائحةبعنوان _  العلمي الدولي للكلية للمؤتمر مقررا  تكليف أحد السادة اعضاء هيئة التدريس بشأن 

 . م 19/11/2020الي  11/ 17ثقافة الافتراض( في الفترة من  –)واقعية الامتداد 



 

    9 

  

 

 
 للمؤتمر . عاطف سيد احمدالقرار : تكليف السيد أ.د/ 

ً
 استاذ العاب القوي بالكلية مقررا

 بشأن تشكيل الهيئة العلمية للكلية . 9/2

 القرار : املوافقة .

 للتسويق بالكلية . ةبشأن تشكيل لجن 9/3

 القرار : املوافقة 

9/4 

سجل بتاريخ  2017املقيد بدور الخريف   عمر بكر سالممنح درجة املاجستير  للباحث/ 
ُ
م بقسم نظريات 18/11/2018وامل

لبعض متغيرات االداء  دراسة تحليلية) وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنوان " 

 ( م2018الفني الهجومي بكأس العالم لكرة القدم روسيا 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

9/5 
املقيد  رضا سامي حماد المغربي /م للباحث  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 

 م وذلك لظروف طارئة خصة بالباحث . 2019/2020بدرجة املاجستير في التربية الرياضية للعام الجامعي 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

9/6 
 محمد علي تركي ياسرللباحث /  2020م  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 

 م وذلك لظروف طارئة خصة بالباحث . 2019/2020املقيد بدرجة الدكتوراه في التربية الرياضية للعام الجامعي 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

9/7 
حسين خضر حسين هاشم للباحث /  2020م  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 

 م وذلك لظروف طارئة خصة بالباحث . 2019/2020املقيد بمرحلة الدبلومة في التربية الرياضية للعام الجامعي  العنزي

 ملجلس الجامعة .مع رفع املوضوع القرار:  املوافقة 

9/8 
احمد عباس حمد حشر للباحث /  2020م  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 

 م وذلك لظروف طارئة خصة بالباحث . 2019/2020املقيد بمرحلة املاجستير في التربية الرياضية للعام الجامعي  المويهي العنزي 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

9/9 
احمد عباس حمد حشر للباحث /  2020م  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 

 م وذلك لظروف طارئة خصة بالباحث . 2019/2020املقيد بمرحلة املاجستير في التربية الرياضية للعام الجامعي  المويهي العنزي 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

9/10 

عبد هللا محمد عبد هللا للباحث /  2020م  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 

م وذلك لظروف طارئة خصة  2019/2020املقيد بمرحلة املاجستير في التربية الرياضية للعام الجامعي ابراهيم الرشيد العارضي  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بالباحث .

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .ة القرار:  املوافق

9/11 
طه نبيل عبد الفتاح جابر للباحث /  2020م  2019/2020للعام الجامعي  2020النظر في طلب الاعتذار عن دخول الامتحان لدور الربيع 
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