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الدكتور/ السيد الاستاذ ( برئاسة 9عقدت الجلسة رقم )ونصف  العاشرةم  في تمام الساعة  13/5/2020املوافق  ألاربعاءيوم انه في   

 من: "  عميد الكلية"  احمد ابراهيم عزب
ً
 وبحضور كال

 -واعتذر عن الحضور:

 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

 التربية الرياضيةاستاذ بقسم اصول  أ.د/ نرمين رفيق محمد  3

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 4

 اقدم مدرس د/ شريف محمد عبد املنعم 5

 -وتغيب عن الحضور : 

 -وتغيب  بعذر بقرار السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء:

 
 

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

 انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي 9 رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا   نهاية االجتماع صباحا   العاشرة بدء االجتماع 13/5/2020 التاريخ 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية  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

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية 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 الحليم يوسف عبد العليمأ.د/ عبد  8

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

 استاذ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ا.د/ اميرة محمود طه 10

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 11

 استاذ متفرغ بقسم  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية "خبير"  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 12

 مدير وحدة القياس والتقويم أ.د/ وائل السيد قنديل 13

 وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمرمدير  أ.د/ احمد امين الشافعي 14

1      

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 1

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

 استاذ متفرغ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب " خبير" أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  2
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 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 . املصادقة وتمت الاطالع تم: القرار

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

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

 رياضية .املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة ال**

 ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم علوم الصحة الرياضية .

 ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات العاب القوي.

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

 وتطبيقات ألالعاب الجماعية والعاب املضرب . ** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات

 ** 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

 املصادقة .القرار: تم الاطالع وتمت 

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر ثانيًا: 

 م . 2020/2021بشأن اعتماد خطة أنشطة وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر بالكلية للعام الجامعي  2/1

 القرار : املوافقة .

 أعمال الكنتروالت في كل فصل دراس ي .آلية اعداد وتسليم تقارير املقررات الدراسية عقب انتهاء اعتماد بشأن  2/2

 القرار : املوافقة .

 ثالثا : موضوعات عامة 

 بخصوص اعتماد آلية استالم املقاالت البحثية من الطالب عن طريق البريد . 3/1

 املوافقة . القرار:
   شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا

4/1 

  عاصم على عبدالقادر قنديلد/ بشأن موافقة مجلس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية علي تعيين 

على منحه درجة دكتوراه  م  29/4/2020بعد موافقة مجلس الجامعة بجلستة املنعقده بتاريخ بوظيفة مدرس بالقسم املدرس املساعد 

تأثير تدريبات فن الحلقة طبقا  ألماكن اللعب فى موضوع بعنوان: "  "  م  12/4/2020عتبارا من إ الفلسفة فى التربية الرياضية 

 " . المختلفة علي تطوير مستوي األداء الخططي للمالكمين

 املوافقة . القرار:

املدرس   عال طه عبدهللاما جاء بمحضر مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تعيين .د/  4/2

 بالقسم بوظيفة استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادتها النجاح وبتقرير من لجنة الترقي . 

 املوافقة . القرار:

محمد بشأن موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب علي تجديد الاعارة الخاصة بالسيد أ.د/  4/3

 للعام التاسع للعمل باململكة العربية السعودية . سالمة

 املوافقة . القرار:

 شئون التعليم والطالب ةخامسا: لجن

5/1 
بشأن  للمجلس األعلي للجامعاتم  9/5/2020املنعقدة بتاريخ  الجلسة الرابعةبخصوص ما جاء من قرارات بمحضر اجتماع 

املعتذرين ( وكذلك بشأن املواد املمتدة لفرق النقل ) التربية العملية  –التخلفات  –الطالب الغير مستجدين ) الباقين لإلعادة 



 

    3 

  

 

 
 " التدريب امليداني " (

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

5/2 
الوارده من طالب الفرقه الاولى و الثانيه و الثالثه  لألبحاثبخصوص تشكيل لجان التقييم  بمحاضر االقسام العلميهما ورد 

 بنين و بنات .

 املوافقة . القرار:

 : لجنة العالقات الثقافية سادسا

 لم تعقد اللجنة

 : لجنة الدراسات العليا سابعا

7/1 
من تخصص  2019املقيد بمرحلة الدبلوم في التربية الرياضية دور الخريف  أحمد فوزي محمد عطيةالطالب/   تعديل تخصص بشأن

 )صحة رياضية( إلى تخصص ) إصابات وتأهيل رياض ى (  حيث أنه تم تسليم دورة القيد بتخصص ) صحة رياضية  ( بالخطأ

 املوافقة .القرار : 

7/2 

بشأن ما تم عرضه بمجلس الدراسات العليا بناءا علي تعليمات ا.د/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 ( ادرس في مصرباستخدام شعار ) 

علي كافة املطبوعات الخاصة بالجامعة باإلضافة الي كافة املحافل واملعارض املحلية والدولية التي تشارك فيها الجامعة وايضا 

 كافة املحافل واملعرض املحلية والدولية التي تشارك بها الجامعة وايضا كافة انشطة الطالب الوافدين التي تشارك بها الجامعة. 

 والتوصية بكتابة الشعار على جميع املكاتبات الرسمية ،س علما أحيط املجلالقرار : 

7/3 
على دعم البحوث بالنسبة للرسوم الدراسية املقررة والخاصة بجميع مراحل الدراسات  جنيه ( 200زيادة مبلغ ) بخصوص 

 م 2021 /2020الدكتوراه (  للعام  –املاجستير  –العليا ) الدبلوم 

 املوافقة . القرار:

7/4 

علوم م بقسم 2015املقيد بدورة أكتوبر    كريم إبراهيم محمود غريب /منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحث 

سجل بتاريخ  الصحة الرياضية
ُ
 ، ببحث بعنوان :  15/7/2017وامل

   وهرمون النمو لدى ناشئ السباحة ( 3 تأثير برنامج تدريبى  متنوع الشدة على تغيير ايقاعات القلب و الجاالكتين) 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

 علةوم الصةحة الرياضةيةم بقسةم 2014املقيةد بةدورة أكتةوبر      محمود محمد ربيع    /منح درجة املاجستير  في التربيةة الرياضةية للباحةث 7/5

سجل بتاريخ 
ُ
 ( تأثير برنامج مقترح لتأهيل اصابة التواء الكاحل لدى العبى كرة القدم)، ببحث بعنوان : 15/11/2016وامل

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثة/  7/6
ُ
املقيد اكتوبر  محمد إبراهيم عبد الواحد أبو موسيتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية،م   واملسجل 2016
ُ
 م ،22/11/2017بالكلية   وامل
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 "معوقات أداء اإلداري باألندية ومراكز الشباب في رياضة المالكمةبعنوان      " ببحث 

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

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

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

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

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
( 

ً
 (مشرفا

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

 .الرياضية جامعة مدينة السادات
( 

ً
 (مناقشا

 ابراهيم غالب إسالما.م.د/
 التربية كلية والترويح الرياضية إلادارة قسمأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس 

 .املنوفية جامعة الرياضية
)
ً
 )مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/7 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 
ُ
م   2013املقيد اكتوبر     القواسمحمد سعيد محمد  تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية،واملسجل 
ُ
 م ،15/7/2017بالكلية   وامل

 (الدرجة االولى لمالكمي الفسيولوجيةاللياقة  تدريبات التحمل علي بعض متغيراتتأثير  )     ببحث بعنوان

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

 ا.د /أحمد نصر الدين سيد
 ،

ً
أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية سابقا

 (مناقشا) كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان.

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

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

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

 الرياضية جامعة مدينة السادات.

( 
ً
 (مشرفا

 

 الوراقىد / ياسر محمد عبد الجواد 0أ
أستاذ تدريب املالكمة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية، 

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.
( 

ً
 ( مناقشا

 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 
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بقسم املناهج  2015دور اكتوبر املقيدة  أحمد عزب عبدهللاعمرو  /تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث

فاعلية األلعاب الخططية على بعض المبادئ الدفاعية والهجومية "وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بعنوان 

 ("لبراعم كرة القدم

 :تحت إشراف 

تفرغ بقسم  زكى محمودأ.د/ محمد محمد 
ُ
املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ التدريب الرياض ي امل

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ة جامعة مدينة السادات

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية التربية  تركىم.د/ محمود محمد رفعت 

 الرياضية ة جامعة مدينة السادات
 

 املوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع القرار:  املوافقة 

7/9 

م 2017املقيدة بدورة الخريف    محمد محمد عبد التواب خليل    تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ 

الخطط التسويقية بأندية الدوري الممتاز لكرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنوان )

 (بجمهورية مصر العربية )دراسة حالة
 :تحت إشراف 
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 بالكلية بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرباملتفرغ   قدمأستاذ كرة ال د/ محمود  حسن الحوفي0أ

  أصول التربية الرياضية ورئيس القسم  بالكلية بقسمالرياضية  الادارةأستاذ  د محمد عبدالعظيم شميسأ.
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
10 

واملقيد بمرحلة املاجستير فى التربية الرياضية  أحمد سعيد إمام محمدتسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/  

النوعية للمهارات الخداعية على التهديف لجزاء المواجهة الترجيحية في  تدريباتالتأثير م . بعنوان " )  2018بدورة الخريف 

 ( رياضة الهوكي

 :تحت إشراف 

 بالكلية أستاذ العاب املضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د/محمد طلعت أبو املعاطي

  بالكلية ياضات الجماعية ورياضات املضربمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الر  جبر هاشم  محمد فاروق /د 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
11 

نظريات وتطبيقات واملسجلة   2017املقيد ة بدورخريف    نسمة عبد المنعم أحمد حسني نصاره/ ثتعديل في لجنة الاشراف  للباح

سجله بتاريخ "   الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
ُ
برنامج تدريبي مقترح لتحسين االداء م، ببحث بعنوان  "22/4/2019وامل

 "  الشكلي علي جملة الحركات االرضية لناشئات الجمباز الفني

م 20/8/2019وذلك لسفر سيادته في اعارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ  أحمد محمد عبدالعزيزالتعديل يتم برفع اسم الدكتور / 

 الاشراف على هذا البحث ليقتصر الاشراف على السادة : من

 بالكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية استاذ مساعد بقسم أ.م.د/ ياسر علي قطب

  بالكلية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم د/ غدير عزت سالم
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/12 

واملسجل بدرجة الدكتوراة في الفلسفة   2017املقيد بدورخريف    إسالم إبراهيم أمين أحمد سالم /ثتعديل في لجنة الاشراف  للباح

سجل بتاريخ  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةفي التربية الرياضية  
ُ
 تأثيرم، ببحث بعنوان )22/4/2019"  وامل

(التعديل باضافة   ( على جهاز المتوازيينTippeltبرنامج تدريبي علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية ومستوي أداء مهارة )

 لتصبح لجنة الاشراف  كاالتي :  محمود سيد محمد محمد سروراسم الدكتور / 

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

 الرياضية بالكلية

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

 بالكلية الرياضية والعروض

  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية سيد محمد سرورد/ محمود 
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/13 

م .  2018 . واملقيدة  بمرحلة املاجستير فى التربية الرياضية بدورالخريف منال رزق زكى الجعارتسجيل رسالة املاجستير للباحثة / 

  -" على ان تتكون لجنة الاشراف من : متر حواجز 100تأثير  تدريبات ثبات الجذع على المستوى الرقمى لمتسابقات بعنوان " 

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل

 

أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي ووكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع 

 وتنمية البيئة بالكلية 

 استاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بالكلية  د عبد الحميد العمرى أ.د/ عزة محم

  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بالكلية د/ محمد عبد املجيد أبو دنيا
 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
14 

 محمد شاهين خالد رمضانم.د/ أ. ة ة/بحث الترقي لبشأن تسجيل 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م
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1 

فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل المعرفي 

وبقاء أثر التعلم في الكرة الطائرة لطلبة كلية التربية البدنية بجامعة 

 جازان

 م2018 –يونيه فردي
مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

 الرياضية

2 
المستقبل الرياضي لدي العبي والعبات المستويات العليا  قلق

 المعاقين حركيًا ) لكرة الطائرة جلوس (
 م2019 –يناير  مشترك

المجلة العلمية للتربية البدنية 

 جامعة حلوان –وعلوم الرياضة 
 

 . القرار:  املوافقة

7/
15 

  أيمن مرضيم.د/ أ. بحث الترقيبشأن تسجيل 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م

1 

تأثير استخدام تمرينات باألدوات البديلة علي تعلم بعض 

 2019 فردي المهارات األساسية في الكرة الطائرة

الرياضة قوة وطن ورسالة سالم 

مؤتمر أسيوط )مجلة أسيوط لعلوم 

 وفنون التربية الرياضية (
 

 .القرار:  املوافقة

7/
16 

 وسام عادل السيد أمين/  ة أ.م.دالترقي لبحث بشأن تسجيل 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

1 
تأثير تنويع استراتيجيات التدريس علي الفاعلية الذاتية وتعلم 

 . بعض مهارات الرقص الحديث

كلية التربية  –مجلة علوم الرياضة  م2017 فردي

 جامعة المنيا –الرياضية 

2 
التعلم االلكتروني التشاركي علي التحصيل  تأثير استخدام

 المعرفي ومستوي اداء بعض المهارات االساسية في الباليه

مجلة علوم التربية البدنية والرياضية  م2017 فردي

 جامعة مدينة السادات   
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

7/
17 

 لتسجيل بحث للترقى . شيرين محمد عبد الحميد /أ.م.دة بحث الترقي لبشأن تسجيل 

 نوعه اسم البحث م
تاريخ قبول 

 النشر
 مكان النشر

استراتيجية سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعى وتحسين مستوى أداء  1
 الجمل اإلبتكارية فى التمرينات الفنية اإليقاعية

 –مجله التربية البدنية والرياضة  2017يوليو  فردى
كلية التربية الرياضية جامعة 

 مدينة السادات
 

 املوافقة . القرار:

7/
18 

  بعنوان :  نبال أحمد بدر /تسجيل الابحاث الخاصة بة أ.م.د
م موانع لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة 3000على دافعية االنجاز وتعلم سباق جرى برنامج تعليمى بأستخدام نموذج التعلم البنائى تأثير – 1

 .  مدينة السادات
 . السادات تأثير الموديوالت التعليمية على بعض جوانب التعلم فى مسابقة الوثب الثالثى لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة - 2

 املوافقة . القرار:

 بعنوان : .  أحمد حمدى عبد الخالق شرشرد/   البحث املقدم من تسجيل/7
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أثر استخدام التدريب الفترى باالسلوب المتقاطع على تنمية قدرات التحمل وبعض وظائف الجهاز التنفسى ومستوى اإلنجاز  – 1 19

 متر . 400الرقمى لعدائى 
 املوافقة . القرار:

 : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة ثامنا

8/1 

بعقد ندوات وورش عمل من شئنها الارتقاء بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية  خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةبشأن 

ترقى الاساتذة والاساتذة املساعدين بالالئحة  متطلباتبعنوان )  Zoom Meeting onlineسوف يتم عمل ورش عمل عن طريق منصة 

 –الدكتور / على عبد املجيد مقرر اللجنة العلمية ) الرياضية املدرسة (    الاستاذ الدكتور / احمد ابراهيم  الجديدة( املتحدث الاستاذ

 . 13/5/2020أمين سر اللجنة العلمية ) التدريب الرياض ى ( وذلك يوم الاربعاء املوافق 

 . احمد ابراهيموالسيد أ.د/  علي عبد المجيداملوافقة مع تقديم الشكر والامتنان للسيد أ.د/  القرار:

 تاسعًا : ما يستجد من أعمال :

 م . 2020** املصادقة علي محضر اجتماع وحدة القياس والتقويم عن شهر مايو  9/1

 املصادقة . القرار:

9/2 
م بخصوص الطلب املقدم من بعض الطالب الوافدين الجراء  10/5/2020رئيس الجامعة بتاريخ  /بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د

 الاختبارات العملية التي فاتتهم من الفصل الدراس ي ألاول وأدائها مع الاختبارات العملية في الفصل الدراس ي الثاني .  

 بالالئحة وجداول الامتحانات ، 
ً
 ولم يحضروا .القرار : عدم املوافقة التزاما

ً
 بأن مجلس الكلية قد منح هؤالء الطالب فرصة مسبقا

ً
 علما

9/3 
 .بعنوان : لتسجيل بحث للترقى شيرين محمد عبد الحميد /أ.م.دة بحث الترقي لبشأن تسجيل 

 تأثير استخدام الموديوالت التعليمية علي التحصيل المعرفي وتعلم بعض الوثبات في التمرينات االيقاعية . - 1

 املوافقة .القرار : 

9/4 
 بعنوان : احمد حلمي غرابتسجيل البحث الخاص بالسيد د/ 

 " دراسة عالقة الثقافة الترويحية بالعزل المنزلي في ظل انتشار األوبئة" 

 املوافقة .القرار : 

9/5 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث
ُ
أصول التربية  ة بقسم واملسجل مصطفي سعيدةدينا   /ةتشكيل لجنة امل

 م ،2017بالكلية   الرياضية 

 (فاعلية برنامج ترويحي رياضي علي الكفاءة البدنية والنفسية للمرأة العاملة  )     ببحث بعنوان

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

( استاذ الترويح املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية يس يأ.د/ حمدي محمد عباس الس
ً
 )مشرفا

 ) استاذ الادارة املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب
ً
 (مناقشا

 ) استاذ الترويح ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالهرم جامعة حلوان أ.د/ بالل العزيز بدوي 
ً
 (مناقشا

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

 القرار : املوافقة مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .

9/6 

التربيه واملسجل بقسم أصول     أحمد عنيزان  غدير عودةللباحث/ منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحث / 

 القيادة االدارية ودورها في تنمية الموارد البشرية بالهيئات الرياضية بدولة الكويت، م بعنوان)15/8/2017الرياضية   بتاريخ 

) 

 القرار : املوافقة مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .

املسجل لدرجة ماجستير علم التدريب الرياض ي واملسجل بقسم املناهج  مبارك عبد هللا العوضيتشكيل لجنة املناقشة للطالب /  9/7



 

    8 

  

 

 
 تحت عنوان:وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

 (بدولة الكويت تأثير برنامج باستخدام التدريبات البدنية والمهارية على فاعلية أداء المسكات النصلية لالعبي سيف المبارزة)

 م الاسةةةةةةم العمةةل الوظيفةةة وجةهة الصفة

 
ً
 مشرفا

املناهج وطرق التدريس  بقسماملتفرغ  أستاذ امليكانيكا الحيوية

كلية التربية الرياضية  - والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 مدينة الساداتة جامع

 1 الرشيد خاطر عبدسعيد  د/.أ

 
ً
 مشرفا

والرياضات  املبارزة بقسم نظريات وتطبيقات املنازالتأستاذ 

كلية  -الرياضات الجماعية ورياضات املضرب قسم املائية ب

 التربية الرياضية جامعه مدينة السادات

 2 محمد عباس صفوت علي أ.د/

 
ً
 ُمناقشا

املبارزة املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت  أستاذ تدريب

 بكلية التربية الرياضية جامعة املنيا
 3 أشرف حسن إبراهيم أ.د/

 
ً
 ُمناقشا

أستاذ ُمساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم 

جامعة مدينة  -الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 السادات

 4 أحمد طلحة حسام الدينأ.م.د/ 

 
 القرار : املوافقة مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .

                                                                                 المجلس سر نــأمي              

 عميد الكلية

 

                                                         ( عبد الحليم يوسف عبد العليم /أ.د) 

 ابراهيم عزب (احمد  /.دأ ) 
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