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 الدكتور/السيد الاستاذ ( برئاسة 10عقدت الجلسة رقم ) الحادية عشر م  في تمام الساعة  13/6/2020املوافق  السبتيوم انه في 

 من: "  عميد الكلية"  احمد ابراهيم عزب 
ً
 وبحضور كال

 -عن الحضور: وتغيب

 استاذ بقسم   نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 1

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د/ جوزيف ناجي أديب 2

 
 

  :االفتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء املجلس ثم   ابراهيم عزباحمد افتتح السيد ألاستاذ الدكتور/ 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي 10 رقم الجلسة

 ظهرا   الرابعة نهاية االجتماع صباحا   الحادية عشر بدء االجتماع 13/6/2020 التاريخ 

 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

 الرياضيةاستاذ بقسم اصول التربية  أ.د/ نرمين رفيق محمد  11

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ا.د/ اميرة محمود طه 12

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 13

 التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير "استاذ بقسم  املناهج وطرق  أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 14

 استاذ متفرغ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب " خبير" أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  15

 استاذ متفرغ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية "خبير"  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 16

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 17

 مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.د/ احمد امين الشافعي 18

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 19

 اقدم مدرس محمد عبد املنعم د/ شريف 20
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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 مايو عن شهر  املصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر **  1/2

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

 م.2020( شهر يونيو 2** املصادقة علي محضر اجتماع لجنة الاحتياجات رقم )

 م.2020** املصادقة علي محضر اجتماع لجنة املكتبات عن شهر يونيو 

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

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

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

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

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

 م.2020شهر يونيو ** 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: 

2/1 
ألاداء والتطأأوير بوحأأدة ضأأمان الجأأودة بالتوسأأيق مأأع وحأأدة القيأأاس والتقأأويم  مسئئل ل لج ئئة ال يئئاي    ئئ يمكليأأف ت بشأأأن

دراسأأات عليأأا( للعأأام  -بالكليأأة دعأأداد تقأأارير اسأأتبيانات قيأأاس رضأأا الطأأالب عأأن الفصأأل الدراعأأ أ ألاول )مرحلأأة جامعيأأة أولأأي 

 م.2019/2020الجامعي 

 القرار : املوافقة .

2/2 
.تقريأأر عأأن أ شأأطة الوحأأدة )ر أأع سأأنوي( عأأن .م2020وحأأدة ضأأمان الجأأودة والتطأأوير املسأأتمر لشأأهر مأأايو  اعتمئئاد بيئئان بشأأأن

 م.2020يونيو  -مايو  -شهور أبريل 

 القرار : املوافقة .

 . بمهام موسق لجنة التخطيط الاستراتيجي بالكلية.مها عزب الزي يأ.م.د/  السيدة كليف  بشأن 2/3

 القرار : املوافقة .

 الانتهاء من ملف التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي. متابعة إجراءات بشأن 2/4

 القرار : املوافقة .

 م.2020يونيو  -مايو  -عن ألايزو إلاداري )ر ع سنوي( عن شهور أبريل  اعتماد   رير بشأن 2/5

 القرار : املوافقة .

 ثالثا : موضوعات عامة 

3/1 
 2023/2024 – 2019/2020بالجامعة بشأن الخطة الخمسية  من االدارة العامة للموارد البشريةالخطاب الوارد بناءا علي 

ل لجنة احتياجات ملراجعة يم بتشك17/12/2019( بتاريخ 4قرار مجلس الكلية بجلسته رقم ) ، وكذلكلتعيين املعيدين بالكلية
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، ومراعاة العبء التدريس أ .ابط الواردة من الجامعةاحتياجات ألاقسام العلمية خالل الخمس سنوات القادمة في ضوء الضو 

 بكل قسم.

 م كالتالي:10/6/2020( بتاريخ 2حيث جاء قرار لجنة الاختياجات بالكلية بجلستها رقم )

 في ضوء ما ورد الي احتياجات ألاقسام العلمية واملسجلة بمحاضر ارقام :القرار : 

 1/1/2019( بتاريخ  5وعلوم الحركة الرياضية رقم ) محضر قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب  – 1

 8/6/2019محضر قسم اصول التربية الرياضية بتاريخ  – 2

  8/6/2019مذكرة السيد أ.د / رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بتاريخ  – 3

  1/1/2019( بتاريخ  290محضر قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي رقم )  –4

 8/6/2019( بتاريخ  34تطبيقات التمرينات والجمبازوالعروض الرياضية رقم  ) محضر قسم نظريات و  -5

  8/6/2019( بتاريخ  10محضر قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب رقم )  –6

 8/6/2019( بتاريخ  53محضر قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية رقم )  –7

 علي م
ً
 ايلي :وبناءا

 توجيه الخطة الخمسية السابقة للتعيين في الاقسام العملية . -

 العبء التدريس أ والوسبة املرجعية للمحاضرات العملية والنظرية . -

 حتأ تاريخه " مرفق "اعداد الهيئة املعاونة باألقسام العملية  -

 الطالب .عدد الطالب املتوقع خالل مدة تنفيذ الخطة ومراعاة الاطراد املتزايد ألعداد  -

 بما يلي :  وعلي ماسبق توص أ اللجنة

 املوافقة علي الخطة الخمسية الحتياجات الكلية من الهيئة املعاونة كما يلي :  - 1

مرونة تنفيذ الخطة الخمسية في ضوء التخصصات املطروحة ودون الاخالل باألعداد املطلوبة ، وذلك بعد موافقة مجلس  – 2

 الكلية واعتماد مجلس الجامعة .

 العام الجامعي            
 القسم

2019/

2020 

2020/

2021 

2021/

2022 

2022/

2023 

2023/

2024 
قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 الرياضية

1 2 2 2 2 

 2 2 1 2 2 قسم اصول التربية الرياضية

 1 2 1 2 1 قسم علوم الصحة الرياضية

 2 1 1 1 1 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوي

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض 

 الرياضية

1 1 2 1 2 

قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 المضرب

1 1 1 1 2 

 2 1 1 1 1 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية

 13 10 9 10 8 االجمالي

50 

 . يتم عرض املوضوع علي الاقسام العلمية وعرضة علي مجلس الكلية القادم  القرار:
   شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا

بشأن الطلب املقدم من السيدة الرياضية  م اف ة مجلس قسم الم اهج  طرق التدريس  التدريب  عل م الحركةبشأن  4/1

 الاستاذ املساعد بالقسم منح سيادتها اجازة مرافقة زوج. س زان بدران /الدكتور 

 املوافقة . القرار:

بشأن الطلب املقدم من السيدة  الرياضية مجلس قسم الم اهج  طرق التدريس  التدريب  عل م الحركةبشأن موافقة  4/2

جامعة جازان " للعام التاسع " وذلك  –منح سيادتها اجازة للعمل بوزارة التعليم العالي  نسرين محمد عيد الشرقا يالدكتور / 
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 م.2020/2021لتعاقد سيادتها مع الجامعة للعام الدراع أ 

 املوافقة . القرار:

4/3 
بشأن الطلب املقدم من السيد  الرياضية مجلس قسم الم اهج  طرق التدريس  التدريب  عل م الحركةبشأن موافقة 

"  استاذ طرق  دريس التربية الرياضيةسيادته بدرجة "  لتعيينالاستاذ املساعد بالقسم  عبد هللا عبد الحليم محمدالدكتور/ 

 بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد ان حقق سيادته متطلبات الترقي وورود تقرير اللجنة العلمية للترقي.

 افقة .املو  القرار:

4/4 
بشأن الطلب املقدم من السيدة  مجلس قسم الم اهج  طرق التدريس  التدريب  عل م الحركة الرياضيةبشأن موافقة 

" بذات  استاذ طرق  دريس التربية الرياضيةسيادته بدرجة "  لتعييناملساعد بالقسم  رحاب عادل جبل االستاذالدكتور/ 

 متطلبات الترقي وورود تقرير اللجنة العلمية للترقي. االقسم والكلية والجامعة وذلك بعد ان حققت سيادته

 املوافقة . القرار:

  سعيد فار ق عبد ال ادرالطلب املقدم من ألاستاذ الدكتور / بشأن  مجلس قسم عل م الصحة الرياضيةبشأن موافقة  4/5

 .للحصول على اجازة بدون مرتب ملرافقة الزوجة باململكة العربية السعودية

 املوافقة . القرار:

4/6 
املدرس املساعد  كريم إبراهيم محم د غريبالطلب املقدم من م.م /  بشأن مجلس قسم عل م الصحة الرياضيةبشأن موافقة 

بالقسم بخصوص تعينه بدرجة مدرس بالقسم بعد منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية ملوضوع : " تأثير برنامج 

 وهرمون النمو لدى ناش ئ السباحة "  3تدريبى  متنوع الشدة على تغيير ايقاعات القلب والجاالكتين 

 املوافقة . القرار:

4/7 
. بشأن .م.د/ غادة ي سف عبد الرحمنبشأن الطلب املقدم من أ مجلس قسم نظريات   طبي ات العاب ال  يبشأن موافقة 

 من 
ً
 م ، وذلك للعام التاسع. 15/9/2021م وحتى  16/9/2020تجديد التعاقد مع سيادتها بجامعة حفر الباطن أعتبارا

 املوافقة . القرار:

4/8 
نجالء بشان الطلب املقدم من أ.د /    طبي ات الجمباز  التمري ات  العر ض الرياضيةمجلس قسم نظريات بشأن موافقة 

 الاستاذ بالقسم لتجديد أجازة سيادتها كمرافق زوج حيث أن زوجها يعمل بجامعة جازان باململكة العربية السعودية. فتحي مهدي

 املوافقة . القرار:

4/9 
بشأن الطلب املقدم من أ.م.د /  الجمباز  التمري ات  العر ض الرياضيةمجلس قسم نظريات   طبي ات بشأن موافقة 

الاستاذ املساعد بالقسم لتجديد أجازة سيادته حيث أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بجامعة حائل  إبراهيم محم د محمد دياب

 باململكة العربية السعودية.

 املوافقة . القرار:

4/10 
الطلب املقدم من السيد بشأن  المضرب  رياضاتالجماعية  الرياضاتنظريات   طبي ات م اف ة مجلس قسم بشأن 

تجديد إلاعارة الخاصة بسيادته للعام لأستاذ مساعد الكرة الطائرة بالقسم بشأن املوافقة   خالد رمضان شاهينالدكتور / 

 الرابع علي التوالي.

 املوافقة . القرار:

الطلأب املقأدم مأن السأيد الأدكتور / بشأأن  نظريات   طبي ات األلعئاب الجماعيئة  العئاب المضئربمجلس قسم بشأأن موافقأة  4/11

 علي التوالي. الثالثادته للعام يتجديد إلاعارة الخاصة بسلأستاذ مساعد الكرة الطائرة بالقسم  عبد الفتاح البطا يخالد 

 املوافقة . القرار:
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 شئون التعليم والطالب ةخامسا: لجن

5/1 
للفرقة الرابعة بنين وبنات وذلك وفق الاجراءات الاحترازية ملواجهة  اعتماد جدا ل االمتحانات ال هائية ال ظرية  العمليةبشأن 

 فيروس كورونا املستجد وفقا لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء واملجلس ألاعلي للجامعات.

 املوافقة . القرار:

5/2 
ملواجهة فيروس كورونا املستجد لالمتحانات النظرية للفصل الدراع أ   فق االجراءات االحترازيةاعتماد خطة   زيع اللجان بشأن 

 الثا ي للفرقة الرابعة بنين وبنات.

 املوافقة . القرار:

5/3 
دجراء الامتحانات وفق الاجراءات الوقائية والاحترازية ملواجهة فيروس كورونا املستجد لالمتحانات  اعتماد خطة األمن  السالمةبشأن 

 النظرية للفصل الدراع أ الثا ي للفرقة الرابعة بنين وبنات.

 املوافقة . القرار:

 م 2019/2020للدور الثا ي للفرقة الرابعة للعام الجامعي   شكيل ك تر ل التراكميبخصوص  5/4

 املوافقة . القرار:

 : لجنة العالقات الثقافية سادسا

 بد ن م ض عات

 : لجنة الدراسات العليا سابعا

 م2020نوفمبر  (ث افة االفتراض – اقعية االمتداد ) الرياضة في زمن الجائحة_  ع د المؤ مر العلمي الد لي بع  ان بشأن 7/1

 املوافقة .القرار : 

7/2 

دكتوراه( على تكون في الفترة من  -ماجستير  –ملرحلة الدراسات العليا )دبلوم  انع اد االمتحان الشف ي  ال ظريبشأن  حديد م عد 

 م2020/  7/  28 – 12

 االمتحان ال ظري االمتحان الشف ي

 م2020/  7/  19 ألاحد م2020/  7/  12 ألاحد

 م2020/  7/  21 الثالثاء م2020/  7/  14 الثالثاء

 م2020/  7/  23 الخميس م2020/  7/  16 الخميس

 م2020/  7/  26 ألاحد  

 م2020/  7/  28 الثالثاء  

 ويراعى أن تسلم اسئلة الامتحانات قبل بدء الامتحانات بفترة زمنية ال تقل عن اسبوع.

  القرار : املوافقة .

7/3 

املنازالت والرياضات املائية نظريات وتطبيقات بقسم  هللا أحمد شاهينمحم د عبد  /للمعيددرجة املاجستير في التربية الرياضية م ح  

سجل بتاريخ 2014بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات املقيد بدورة أكتوبر 
ُ
 ،22/11/2017م وامل

لدفاعية للمبتدئين في  أثير استخدام األلعاب التمهيدية علي  حسين أداء بعض المهارات الهج مية  ا " بعنوان  ببحث بعنوان 

 رياضة المالكمة"
 املوافقة . القرار:

7/4 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/   شكيل
ُ
 م واملسجل2016اكتوبر  أحمد محمد عبد الحكم طبانةلجنة امل

 م ،17/10/2017نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بالكلية  بتاريخ بقسم 

 (برنامج  دريبي ع لي لتحسين مهارات   ركيب الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية لل اشلينبعنوان )

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

 م اقشا( جامعة حلوان – أستاذ علم النفس الرياض أ كلية التربية الرياضية بنين ا.د/محمد حسن عالوي 

 ا.د/ وائل رفاعي ابراهيم رضوان
كلية التربية الرياضية  -أستاذ علم النفس بقسم علوم النفس والاجتماعي والتقويم الرياض أ  

 جامعة حلوان –بنين 
 )مشرفا (
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 ا.د/ ماجدة السعيد

كلية التربية  أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه

 .الرياضية جامعة مدينة السادات
 )مشرفا (

 ا..د/ياسر علي قطب
, كلية التربية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه مساعد أستاذ 

 .الرياضية جامعة مدينة السادات
 )مشرفا (

 ا.م.د/اسامة عز الرجال
, كلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه

 .جامعة مدينة السادات
 )م اقشا (

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/5 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية   شكيل
ُ
   م 2015اكتوبر  هللا طراد أحمد جمال عبد /للمعيد لجنة امل

 أثير استخدام عنوان: )ب م21/5/2019املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية بتاريخ  بقسم  واملسجل

 (البدنية  المهارية لالعبي كرة ال دم التدريب المكثف على مست ى بعض المتغيرات

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

 أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
أستاذ امليكانيا الحيوية املتفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 الرياضية بالكلية
 
ً
 ُمناقشا

 أ.د/ أحمد أمين أحمد الشافعي
دريب وعلوم الحركة الرياضية أستاذ التدريب الرياض أ قسم املناهج وطرق التدريس والت

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
 
ً
 ُمشرفا

 أ.د/ محمد محمد ذكي
أستاذ التدريب الرياض أ املتفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.
 
ً
 ُمشرفا

 حسانين محمدأ.م.د/ أحمد ساهر 
أستاذ مساعد  بقسم نظريات وتطبيقات الالعاب الرياضية وألعاب املضرب ، كلية التربية 

 الرياضية، جامعة املنوفية.
 
ً
 ُمناقشا

الفتاح  أ.م.د/ الشيماء عبد

 الخفيف

 استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الالعاب والعاب املضرب بالكلية
 
ً
 ُمشرفا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/6 

 2017املقيد بدورة الخريف   شريف شعرا ى محمد  شعرا ىموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث /  سجيل 

 " على إصابات الطرف السفلى ل اشلات الجمباز الف ى  أثير   مية الت ازن العضلى " بقسم علوم الصحة الرياضية بعنوان

 :تحت إشراف 
 أستاذ فسي ل جيا الرياضة  رئيس قسم عل م الصحة الرياضية بالكلية ا.د/ عبدالحليم ي سف عبدالعليم

 الرياضية بالكلية  العر ض التمري ات الجمباز    طبي ات أستاذ مساعد ب سم  نظريات أ.م.د / ياسر على قطب

 مدري ب سم عل م الصحة الرياضية بالكلية م.د /عبدالرحمن بسي نى غانم
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/7 

بقسم نظريات وتطبيقات  2018 واملقيدة خريف إسراء أيمن محمد ع بررسالة املاجستير فى التربية الرياضية للمعيدة/   سجيل

 املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتاملنازالت والرياضات 

 ".  أثير بعض االسترا يجيات الع لية علي إدراكات ال جاح  مست ي إداء بعض المهارات األساسية في السباحةبعنوان " 

 : تحت إشراف
 المائية بكلية التربية الرياضية  أستاذ السباحة المتفرغ ب سم نظريات   طبي ات الم ازالت  الرياضات ا.د/م ي مصطفي محمد علي

 جامعة مدي ة السادات.

 استاذ علم ال فس الرياضي ب سم أص ل التربية الرياضية  بالكلية ا.د/ نرمين رفيق محمد

 مدري ب سم نظريات   طبي ات الم ازالت  الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدي ة السادات. د/ه د سعيد فريد
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 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/8 

 خالد رمضان أ.م.د/  أ لسيدبحث الترقي لأ  سجيل بشأن

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م

1 

باستخدام الحاسب آلالي على  تأثير برنامج لأل شطة إلاثرائية

تعلم بعض املهارات ألاساسية في الكرة الطائرة بدرس التربية 

 لصف ألاول إلاعدادي.ل الرياضية

 م2019 –إبريل  فردي

مجلة نظريات و تطبيقات 

التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 جامعة مدينة السادات –

2 

 على املعزز  برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع تأثير استخدام

في الكرة  تركيز الانتباه و تعلم بعض املهارات ألاساسية

 الطائرة.

 م2020 –مايو  فردي
املجلة العلمية لعلوم وفنون 

 جامعة حلوان –الرياضة 

3 

على التحصيل املعرفي و  التعلم املتمازج تأثير استخدام

في الكرة  خفض قلق الاختبار و تعلم بعض املهارات ألاساسية

 الطائرة.

 م2020 –يونيو  فردي
املجلة العلمية لعلوم وفنون 

 جامعة حلوان –الرياضة 
 

 املوافقة . القرار:

7/9 

 علي تسجيل البحث الخاص بسيادتها وعنوانه :  أ.م.د/ ندا محف ظ كاب هالطلب املقدم من 

 مكان النشر نوعه اسم البحث م

املعرفية عبر إلانترنت علي أداء بعض املهارات فاعلية استخدام  الرحالت  1

 ألاساسية في كرة السلة لطالبات كلية التربية الرياضية
 فردى

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

  والرياضة.
 املوافقة . القرار:

7/
10 

  هبه رحيم عبد الباقيبحث الترقي من م.د/  سجيل بشأن

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث
على مستوى  عروض الرياضيهتاثير استخدام بعض اشكال ال

 املهارى فى ماده التمرينات ستوى الرضا وامل
 2019اكتوبر  فردي

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية أأأأ 

 كلية التربية الرياضية أأأ جامعة اسيوط

السويسريه فاعليه برنامج مقترح باستخدام تدريبات الكره 

على بعض املتغيرات البدنيه والفسيولوجيه والثقه بالنفس 

 ومستوى الاداء فى التمرينات الايقاعية

 فردي
 2019يناير 

 

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية أأأأ 

 كلية التربية الرياضية أأأ جامعة اسيوط

الحركية في تنمية مفهوم املواطنة عروض فاعلية برنامج لل

 اطفال ما قبل املدرسة لدى
 زوجى

 2019يناير 

 

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية أأأأ 

  كلية التربية الرياضية أأأ جامعة اسيوط
 املوافقة . القرار:

7/
11 

 بحث إنتاج علمي بالقسم كالتالي: لتسجيلألاستاذ املساعد بالقسم س زان بدران الطلب املقدم من الدكتورة / بشأن 

 مجـلة النشر نوعه تاريخ النشر عنوان البحث
تأثير برنامج للياقة البدنية باستخدام العرض املرئي لخفض الخجل 

 لدى طالبات كلية الطب جامعة جازان باململكة العربية السعودية.

 –فبراير 

 م2017
 فردي

املؤتمر العلمي الدولي الرابع " لكلية التربية 

  جامعة الزقازيق  –بنين  –الرياضية 
 املوافقة . القرار:

7/12 

 البحث الخاص بسيادتها وعنوانه :   سجيلالخفيف علي  أ.م.د/ الشيماء عبدالفتاحالطلب املقدم من 

 مكان النشر نوعه اسم البحث م
تأثير برنامج تعليمي باستخدام ألادوات البديلة علي تعلم بعض  1

 املهارات ألاساسية في كرة السلة لطالب الصم والبكم 
 فردى

املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة كلية التربية الرياضية 

  للبنات جامعة حلوان.
 املوافقة . القرار:

 بعنوان :   .أ.م.د/ نبال أحمد بدرالسيدة بالابحاث الخاصة   سجيلبشأن  7/13



 

    8 

  

 

 
 . برنامج تعليمى بإستخدام التعلم النقال وتأثيره على مستوى آلاداء وإلانجاز الرقمى لدي الطالبات فى مسابقة دفع الجلة – 1

 .قلق املستقبل الرياض ى لدى متسابقى العاب القوى )دراسة مقارنة( - 2

 املوافقة . القرار:

7/
14 

 العلمية: ألاقسام في الدكتوراه بعد ما أبحاث  سجيل اَليةبشأن 

 .القسم مجلس في البحث تسجيل موضوع ادراج علي للموافقة القسم رئيس سعادة الي وموجه موقع بخطاب التقدم .1

 .للبحث الوشر  خطاب من صورة .2

 .وتوقيعه القسم رئيس بمعرفة القسم لخطة البحثية املجاالت ضمن البحث عنوان تسجيل استمارة .3

 . القرار:  املوافقة

7/
15 

 القسم: بمجلس المسجلة األبحاث عدد لزيادة االستث اء اَليةبشأن 

 أستاذ- مدرس) بها املسجل العلمية للوظيفة الالزمة املدة تجاوز  قد( واحد بحث من أكثر ) أبحاث لتسجيل املتقدم يكون  ان .1

 .سنوات 5 من أكثر ( مساعد

 الترقي للجان للتقدم الاستثناء هذا الي ويحتاج الوشر  خطابات جميع ولديه ابحاثه جميع أنهأ املتقدم يكون  ان .2

 .م31/12/2020 فى  الاستثناء بهذا العمل يوتهأ أن .3

 .القرار:  املوافقة

7/
16 

 الازمات ظل في القوى  العاب ومستقبل واقع "بعنوان ال  ي ألعاب   طبي ات نظرياتلقسم  األ ل الملت ى العلميع د بشأن 

 م16/6/2020يوم الثالثاء املوافق  " (فرص - تحديات) العاملية

 املوافقة . القرار:

7/
17 

 م21/6/2020يوم ألاحد املوافق  الرياضية التربية أص للقسم  األ ل الملت ى العلميع د بشأن 

 املوافقة . القرار:

7/
18 

كاديمي للمنازالت املسار ألا" بعنوان   الرياضات المائية نظريات   طبي ات الم ازالتلقسم  األ ل الملت ى العلميع د بشأن 

 م22/6/2020املوافق  ألاثنينيوم "  والرياضات املائية )تحديات وآفاق(

 املوافقة . القرار:

7/
19 

التحديات الصحية للرياضة واملمارسة الامنة في ظل " بعنوان  الرياضية الصحة عل ملقسم  األ ل الملت ى العلميع د بشأن 

 م23/6/2020يوم الثالثاء املوافق "  covid 19جائحة كورونا 

 املوافقة . القرار:

7/
20 

تكنولوجيا "بعنوان  الرياضية الحركة  عل م  التدريب التدريس  طرق الم اهجلقسم  األ ل الملت ى العلميع د بشأن 

 م24/6/2020يوم ألار عاء املوافق  "الحركة الرياضية التعليم والتدريب وعلوم

 املوافقة . القرار:

7/
21 

 استراتيجيات" بعنوان  الرياضية  العر ض  التمري ات الجمباز   طبي ات نظرياتلقسم  األ لالملت ى العلمي ع د بشأن 

 م27/6/2020يوم السبت املوافق "  كورونا جائحة ظل فى الحركى والتعبير  والتمرينات الجمباز  تعليم مسار  تغيير 

 املوافقة . القرار:

7/
22 

 آلامنة املمارسةبعنوان "  الرياضات الجماعية  رياضات المضربنظريات   طبي ات لقسم  األ لالملت ى العلمي ع د بشأن 

 م28/6/2020يوم ألاحد املوافق  كرونا جائحة ظل في " املضرب ورياضات الجماعية للرياضات

 املوافقة . القرار:

 : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة ثامنا

مستجدات الالئحة الجديدة لترقى االسا ذة  االسا ذة المساعدين " الد رة الثالثة عشر الخاص بندوة "  اعتماد الت رير 8/1
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م عن 2020 /5 /13" بتاريخ أمين سر اللجنة العلمية "تدريب رياض ى أ. د / أحمد إبراهيم" ، والتى القاها م 2022م /  2019

وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكليات التربية الرياضية بالجامعات"  Zoom Meetingطريق املنصة الالكترونية 

 املنوفية، املنصورة، الزقازيق، دمياط، بنها". 

 املوافقة  القرار:

أثناء فترة الامتحانات  اإلجراءات اإلحترازية بإتخاذ د /  كيل الكلية لشل ن التعليم  الطالب .أ املقدم من السيد بشأن الم ترح 8/2

  النظرية والعملية للفرقة الرابعة ، وأثناء اختبارات قدرات القبول لإللتحاق بكلية التربية الرياضية.

  احيط املجلس علما . القرار:

( كإجراء يوفر تقديم الخدمات الالكترونية من )  خدمة ف رىالسيد ألاستاذ / أمين عام الجامعة بشأن توفير )  بشأن مخاطبة 8/3

 استخراج الشهادات ، وسداد رسوم التقدم الختبارات القدرات ( مما يوفر عدم الزحام أمام موظف الخزينة.  

 املوافقة  القرار:

8/4 
  كيل شل ن التعليم  الطالبكافة إلاجراءات الاحترازية من إدارة املخاطر  بالكلية والتوسيق مع السيد أ. د /   دتخاذ  بشأن اإلستعداد

أستعدادا ألستقبال طالب الفرقة الرابعة خالل إمتحانات الفصل الدراع ى الثا ى ، وكذلك أستقبال طالب الثانوية العامة خالل 

 اختبارات القدرات. 

  املوافقة القرار:

 .( online)  ملت ى الخريجينإلقامة وحدة متابعة الخريجين  بشأن استعدادات 8/5

 املوافقة  القرار:

 تاسعًا : ما يستجد من أعمال :

9/1 
في بعض مقررات الفصل الدراع أ ألاول باتاحة  الئحيلبعض طالب فرق النقل بالالئحة الجديدة الذين لديهم رسوب  السماحبشأن 

 م . 2019/2020لهذه املقررات مع الامتحانات العملي للفصل الدراع أ الثا ي للعام الجامعي  الجزء المتخلف ع هلهم ألداء الفرصة 

  المادةوالتوصية بتغيير نص م  2019( من الالئحة الت فيذية ل ان ن   ظيم الجامعات االصدار  80طب ا ل ص المادة رقم )  باألغلبية  الم اف ة القرار:

 من : مع من الالئحة الداخلية للكلية ( 2ف رة ) (  15) رقم 
ً
 تسجيل عدم موافقة كال

 السيد أ.د/ محمد عبد العظيم شميس – 1

 السيد أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف – 2

 السيد أ.د/ احمد عبد الحميد عمارة – 3

 السيدة أ.د/ أميرة محمود طه – 4

9/2 

طبقا اسوة بذويهم من طالب سنوات النقل  للفصل الدراع أ الثا ي لطالب الفرق النهائية " وافدين " املقررات   أجيل امتحانبشأن 

بالسماح لهم بإجراء امتحاناتهم العملية والنظرية حال انتهاء الحظر والخطر ببالدهم وسماح ظروف لقرار املجلس ألاعلي للجامعات 

 الطيران بقدومهم ألداء الامتحانات .

 املوافقة .القرار : 

9/3 

املسجل لدرجة ماجستير علم التدريب الرياض أ بقسم املناهج  عبدالعزيز أحمد ال جديللطالب/   إعادة  شكيل لج ة الم اقشة  الحكمبشأن 

 دقة  االنتباه أثير برنامج باستخدام التدريبات البصرية على مست ى  ركيز وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية تحت عنوان: )

 ( .التص يب لالعبي كرة اليد بد لة الك يت

ناقشة والحكم )ألاستاذ الدكتور/ 
ُ
 لوفاة أحد أعضاء لجنة امل

ً
 ( علي ان يكون التشكيل املقترح كالتالي :محمد توفيق الوليلينظرا

 م االســــــم ال ظيفــة  جـهة العمــل الصفة

 
ً
 ُمشرفا

تفرغ 
ُ
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات بأستاذ كرة اليد امل

 جامعة مدينة السادات -املضرب بكلية التربية الرياضية 
 1 محمد جمال الدين حمادةأ.د/ 

 
ً
 ُمناقشا

 التدريب وعلوم الحركة الرياضية ورئيس قسم  أستاذ التدريب الرياض أ

 طنطاجامعة  -كلية التربية الرياضية 
 2 أبوفريخةأ.د/ مجدي حسنأ 

 
ً
بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  املتفرغ أستاذ التدريب الرياض أ ُمشرفا  3 أ.د/ محمد محمد ذكي
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 جامعة مدينة السادات -الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 
ً
 ُمشرفا

أستاذ التدريب الرياض أ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 جامعة مدينة السادات -الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 4 أحمد أمين أحمد الشافعيأ.د/ 

 
ً
 ُمناقشا

بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  ُمساعدأستاذ 

 جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية 
 5 أ.م.د/ عبدهللا عبدالحليم محمد علي

 
 القرار : املوافقة مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .

9/4 
احمد علي الطلب املقدم من السيد أ.د/  المائيةنظريات   طبي ات الم ازالت  الرياضات م اف ة مجلس قسم بشأن 

 رئيس مجلس القسم واستاذ تدريب املالكمة بالنقل الي جامعة السويس . سعيد خضر

 مع توفير الدرجة العلمية من جامعة السويس .القرار : املوافقة 

9/5 
بشأن الطلب املقدم من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن مد فترة تسليم الابحاث العلمية لطلبة الفرق 

 عليهم ومراعاة 2020يونيو  29الدراسية املختلفة حتأ يوم الاثنين املوافق 
ً
 . لظروفهمم وذلك تيسيرا

 القرار : املوافقة.

                                                                                 المجلس سر نــأمي           

 عميد الكلية

 

                                                         ( عبد الحليم يوسف عبد العليم /أ.د) 

 ابراهيم عزب (احمد  /.دأ ) 
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