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 السيد االستاذ ( برئاسة 1عقدت الجلسة رقم ) الحادية عشر م  في تمام الساعة  12/9/2020املوافق  السبتيوم انه في 

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

 

 -عن الحضور: واعتذر

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب ا.د/ محمد طلعت ابو املعاطي 1

 مدير وحدة ضمان الجودة  ا.د/ احمد أمين الشافعي 2

 
 

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

 انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول األعمال.

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2020/2021 العام الجامعي  1 رقم الجلسة

 الثالثة نهاية االجتماع الحادية عشر بدء االجتماع 12/9/2020 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 الحكيمأ.د/ احمد محمود عبد  2

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

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ا.د/ خالد عبد الحميد شافع 4

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

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

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

 استاذ بقسم علوم الصحة الرياضية ا.د/ سعيد فاروق عبد القادر 10

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية عبد الحليم محمد عبد الحليم ا.د/  11

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  السيس يا.د/ ايمان ابراهيم  12

 استاذ بقسم أصول التربية الرياضية نرمين محمد رفيقا.د/  13

 استاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مشيرة ابراهيم العجميا.د/  14

 وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةاستاذ بقسم املناهج  عبد هللا عبد الحليم محمدا.د/ 15

 مدير وحدة ضمان الجودة  ا.د/ احمد أمين الشافعي 16

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

 أقدم استاذ مساعد معتز عبده كانون ا.م.د/  18

 أقدم مدرس د/ هند سعيد على فريد  19
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 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 . املصادقة وتمت االطالع تم: القرار

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

 م. 2020املصادقة علي محضر اجتماع املجلس التنفيذي لوحدة ادارة الجودة والتطوير املستمر عن  شهر سبتمبر 

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

 م..2020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس قسم أصول التربية الرياضية عن  شهر سبتمبر 

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

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

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

 م.. 2020** املصادقة علي محضر اجتماع مجلس نظريات وتطبيقات األلعاب الجماعية والعاب املضرب عن  شهر سبتمبر 

 م..2020محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية عن  شهر سبتمبر ** املصادقة علي 

  القرار: تم االطالع وتمت املصادقة

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

 القرار: تم االطالع وتمت املصادقة .

 االحاطه :ثانياً: موضوعات 

 .بخصوص املوضوعات الواردة من الجامعة 2/1

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/2 

رقم )  كتاب السيد ا.د/ امين المجلس االعلي للجامعات بتعميم  2020/ 12/8( بتاريخ  12توصية مجلس العمداء بجلستة رقم ) بشأن 

الي معالي السيد الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي  تكليفات السيد رئيس الجمهوريةواملتضمن  9/8/2020( بتاريخ  1249

في االراض ي املخصصة لها علي ان تكون الكليات والبرامج املنشأة في  انشاء جامعات أهلية جديدة تتبع الجامعات الحكوميةوذلك للبدء في 

 هذه الجامعات كليات جديده ضمن احتياجات سوقي العمل املحلي والعاملي في التخصصات الجديدة التي تتماش ي مع وظائف املستقبل . 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/3 
من ا.د/ نائب رئيس الجامعة   26/7/2020( بتاريخ  11علي مجلس الجامعة بجلسته رقم )  26/7/2020املذكرة املعروضة بتاريخ  بشأن

 alexمركزاً في مؤشر  285.618تقدم ترتيب الموقع االلكتروني لجامعة مدينة السادات بمعدل للدراسات العليا والبحوث والتي تفيد 

 ات املطلوبه للتصنيفات العاملية للجامعات .والذي يعد من اهم املؤشر 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/4 

من ا.د/ نائب رئيس الجامعة   26/7/2020( بتاريخ  11علي مجلس الجامعة بجلسته رقم )  25/7/2020ملذكرة املعروضة بتاريخ بشأن ا

، حيث استطاعت الجامعة  2020دخول جامعة مدينة السادات تصنيف شنغهاي ألول مرة بعام للدراسات العليا والبحوث والتي تفيد 

اي العاملي للجامعات في مجال العلوم البيطرية والذي يعرف بـــــ " التصنيف االكاديمي لجامعات تحقيق انجاز بدخولها تصنيف شنغه

 العالم " . 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/5 
الخطاب الوارد من االدارة العامة للموارد البشرية " ادارة شئون اعضاء هيئة التدريس " بخصوص موافقة مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ  بشأن

وبناء علي توصية لجنة االحتياجات بضرورة االلتزام بتطبيق ما ورد بنصوص القانون والئحته التنفيذية فيما يخص قيام بعض  29/5/2020

( من قانون تنظيم   76بتشكيل لجان لفحص الدكتوراه للحاصلين عليها من نفس القسم والكلية بالمخالفة للمادة ) عاهد لكليات وامل

 ( من الئحته التنفيذية والتي تنص علي الدكتوراه من خارج الجامعة فقط .  60الجامعات والمادة ) 
 . القرار:

ً
 أحيط املجلس علما

علي تعديل اللوائح الداخلية لكليات ومعاهد  15/8/2020بجلسته املنعقده بتاريخ  موافقة المجلس االعلي للجامعات الخطاب الوارد بشأن  2/6
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 .  باضافة نص يسمح بتطبيق نظام التعليم الهجين بكليات ومعاهد كل جامعةالجامعات الحكومية املصرية وذلك 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

2/7 

مقترحات االدارة المركزية لشئون    15/8/2020بجلسته املنعقده بتاريخ  مناقشة المجلس األعلي للجامعات الخطاب الوارد بشأن بشأن 

وفي ضوء تأخر  2020/2021بالجامعات املصرية خالل العام الجامعي  اكبر عدد من الطالب الوافدين للدراسةالستقطاب  الطالب الوافدين

 علي النحو التالي :   ( covid -19 )نتائج الشهادة الثانوية لبعض الدول في ظل جائحة فيروس كورونا 

 ية العامة .م بعد ظهور النتائج الخاصة بالثانو  2021ان يكون بداية العام الدراس ي الجديد للطالب الوافدين في شهر يناير  -

 عن طريق الشبكة العنكبوتية والواقع االفتراض ي  2020/2021تقديم الدراسة للطالب الوافدين خالل العام الدراس ي  -

 وقد قرر املجلس مايلي :

  والذي ينص علي " استمرار مكتب التنسيق  23/6/2020يطبق علي الوافدين قرار املجلس األعلي للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ  – 1

تلقي طلبات تنسيق الطالب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة من تلك الدول لحين  في  2020/2021للعام الجامعي 

 م. 30/11/2020ظهور نتائج االمتحانات بالنسبة لهم في موعد اقصاه 
الموافقة علي تدريس مقررات الفصل  الذي ينص علي " 23/6/2020للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ  التأكيد علي قرار املجلس األعلي – 2

 اعدم امكانية انتظام الرحالت الجديدة عند بدء العام  الدراسي األول للطالب الوافدين المستجدين عن بعد لمن يرغب منهم
ً
في ذلك نظرا

 م . 2020/2021الدراس ي 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

 موضوعات وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر : ثالثا

 م  2025م /  2020للكلية  الخطة االستراتيجيةاعتماد  بشأن 3/1

 القرار : املوافقة .

 والهيئة املعاونة .  أداء عضو هيئة التدريس استمارة تقييماعتماد نموذج  بشأن 3/2

 املوافقة .القرار : 

 ) التعليم الهجين ( استراتيجية التعليم والتعلماعتماد  بشأن 3/3

 القرار : املوافقة .

 م .  2020ملركز ضمان الجودة والتطوير املستمر بالجامعة لشهر سبتمبر  المهام المطلوبةاعتماد  بشأن 3/4

 القرار : املوافقة .

 م . 2020اغسطس  25لضمان جودة التعليم واالعتماد يوم  اجتماع الهيئة القوميةاستعراض محاور  بشأن 3/5

 القرار : املوافقة .

 : موضوعات عامة  رابعاً 

 م . 2020/2021عن مجلس الكلية للعام الجامعي  اللجان المنبثقةاعتماد تشكيل  بشأن 4/1

 القرار : املوافقة .

 للتربية العملية .االشراف العام  اعتماد لجنةبشأن  4/2

 القرار : املوافقة .

 للتربية العملية .األعمال االدارية  اعتماد لجنةبشأن  4/3

 القرار : املوافقة .

4/5 

مدينة الرياض ( ، حيث انها  –ومقرها الرئيس ي ) السعودية  شركة دار المنظومة لتقنية المعلومات الطلب املقدم من  بشأن

قامت ببناء قواعد معلومات عربية جامعة لكافة مقاالت الدوريات واملجالت  –شركة متخصصة في مجال املعلومات وتقنياتها 

، وعليه فان طلب الشركة يتلخص في السماح بتحويل كل أعداد مجلة صوصها الكاملة العلمية واعمال املؤتمرات والندوات بن
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 – 1000الكلية العلمية الي شكل الكتروني واتاحتها في قواعد املعلومات التي تملكها الشركة وذلك نظير دفع مبلغ يتراوح من ) 

ج ( لكل عدد مع مراعاة دفع   1500بة بمبلغ ) م يتم املحاس 2020م وابتداء من عام  2020ج (  لكل عدد قبل عام  1200

 نفس املبلغ عند احتواء العدد علي أكثر من جزء .

 يرجأ ملزيد من الدراسة ويعرض علي مجلس ادارة املجلة العلمية . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس: خامساً 

5/1 
االستاذ  ابراهيم علي االبياريعلي منح السيد ا.م.د/  والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات المنازالت موافقة مجلس قسم  بشأن

املساعد بالقسم إجازة خاصة بدون مرتب للعمل كمدرب للفريق الوطني املغربي للكاراتيه بالجامعة امللكية املغربية بدولة اململكة 

 
ً
 ية صورة من تجديد العقد.م ومرفق ط30/9/2021حتي  1/10/2020املغربية وذلك للعام الثاني اعتبارا

 املوافقة . القرار:

5 /2 
مني يحيي امين  السيده م.م/  تعيينعلي  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةموافقة مجلس قسم  بشأن

على منح  الجامعةوذلك بعد موافقة مجلس املدرس املساعد بالقسم بوظيفة مدرس بذات القسم والكلية والجامعة  البصال

 م .2020/ 7/  26سيادتها درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من جامعة مدينة السادات بتاريخ 

 املوافقة . القرار:

5 /3 
املدرس بالقسم الي قسم  كريم ابراهيم غريبعلي نقل السيد م.د/  علوم الصحة الرياضيةموافقة مجلس قسم  بشأن

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية .

 لرفض مجلس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية . . القرار:
ً
 عدم املوافقة نظرا

5 /4 
احمد السيد املعيد /  تعيينعلي  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب موافقة مجلس قسمبشأن 

م  من مجلس 22/8/2020املاجستير بتاريخ بوظيفة مدرس مساعد بالقسم ، حيث تم منحه درجة  جمال عبد هللا طراد

 .جامعة مدينة السادات

 املوافقة . القرار:

5/5 
لكل من األساتذة الخبراء املنتدبون للتدريس فى الفصل  بشأن تحديد أجر الساعه التدريسية وأجر الجلسة العملية

كخبيرة  لتدريس مادة اإليقاع  ، الدكتور  نشأت السيد سالمهوهم :  االستاذة/  2020/ 2019الدراس ى الثانى للعام الجامعى 

 .كخبير لتدريس مادة التمرينات الفرقة الثالثة )املقرر الحديث (  محمد على عبدالمنعم حسن البنا /

( جنية للسيدة األستاذة / نشأت السيد سالمه ، كما يحدد أجر  25( جنيهات وأجر الجلسة )  7القرار : يحدد أجر الساعة النظري ) 

 ألجر الجلسة لعضو هيئة التدريس . الساعة التدريسة
ً
 وأجر الجلسة العملية للسيد الدكتور/ محمد علي البنا طبقا

5/6 
  حسن محمد حسن عليانتداب السيد ا.م.د/  علي  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية موافقة  بشأن

االستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة العريش انتداب كلي 

 م . 2020/2021بنات ( اختياري اول وثان للعام الجامعي  –لتدريس مقرر الكيك بوكسينج للفرقة الثالثة والرابعة ) بنين 

 املوافقة . القرار:

5/7 
شرين يحيي زكريا  الطلب املقدم من الدكتورة/ علي  مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبشأن موافقة 

املدرس بالقسم وذلك بخصوص املوافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب ملرافقة الزوج بدولة امريكا وذلك  المهدي

 م.31/8/2021حتي  1/9/2020للعام الخامس اعتبارا من 

 .ق ال
ً
 رار : أحيط املجلس علما

 شئون التعليم والطالب ة: لجنسادساً 

6/1 
موافاتهم  )  لشئون التعليم و الطالب بخصوص  نائب رئيس الجامعه الخطاب الوارد من مكتب السيد االستاذ الدكتور /  بشأن

CD )  وصورة شخصية حديثة و صورة البطاقه . 2019/2020عليها بيانات خريجى 
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 . القرار:

ً
 أحيط املجلس علما

6/2 

للسيد االستاذ الدكتور عميد الكلية بخصوص  احمد عبد الحميد عمارهاملقدمه من السيد االستاذ الدكتور /  المذكرةبشأن 

فى املواد التى لم تدرس بالفرقة االولى و الثانيه  االختيارى الثانى ضوابط لتنظيم اعداد الطالب المسجلين فى االختيارى االول و وضع 

 ، حيث جاء قرار لجنة شئون التعليم كالتالي :وذلك وفق ضوابط معينه 

بالنسبة للمواد التى لم يتم تدريسها بالفرقه االولى و الثانيه يكون عدد الطالب بها فى االختيارى حد ادنى خمس طالب و حد  

اما باقى التخصصات تكون كما تم تحديدها سابقا كما ، ويستثني من العدد الالعبين والالعبات رة ( طالب ) عش 10اقص ى 

توص ى اللجنه بأ يتم مراجعه توصيفات مقررات االختياريات التى لم تدرس بالفرقى االولى و الثانية من قبل لجنه علمية 

 املتخصص فى هذا االختيارى . يشكلها القسم العلمى املختص وذلك فى حال غياب االستاذ

 القرار: املوافقة .

6/3 
على   2019/2020للفرقه االولى و الثانية و الثالثة للفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى  اعتماد جدول االمتحانات العمليةبشأن 

 2020/ 16/9و تنتهى  5/9/2020 ان تبدأ من يوم السبت املوافق

 املوافقة . القرار:

6/4 

 محمد اسماء حمدى هديوه /الوارد من االدارة الطبيه بخصوص قبول العذر عن االمتحانات العملية للطالبه  التقرير الطبىبشأن 

حروق باليدين و القدمين من  وذلك للفصل الدراس ى الثانى حيث انها تعانى من 2019/2020بالفرقة االولى للعام الجامعى 

 الثانية و مازالت محجوزة باملستشفى.الدرجة 

 املوافقة . القرار:

6/5 

بخصوص تأجيل امتحانات العملى للفصل الدراس ى  دينا جمال على مصطفى دبور /الطلب املقدم من ولى امر الطالبه  بشأن

و ذلك بسبب سفرها للخارج ) ايطاليا ( و عدم تمكنها من الحضور فى الفترة الحاليه بسبب عدم انتظام حركة الطيران  الثانى

. 

 املوافقة .القرار:

6/6 
العملية  امتحانات العملى ملادة التربيهموعد بخصوص تقديم  ساره مصطفى عبد هللا االزرقالطلب املقدم من الطالبه /  بشأن

 . و ذلك بسبب سفرها للخارج ) ايطاليا ( و عدم تمكنها من الحضور حيث انها مرافقه لوالدتها التى ستجرى عملية جراحيه

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

6/7 

وذلك ملوافاة امانه املجلس االعلى للجامعات بصورة  االدارة المركزية لشئون قطاعات التعليم الجامعىالخطاب الوارد من  بشأن

 
ً
من موافقة مجلس الكلية على اجراة التعديل املذكور فى الالئحة الداخلية للكلية لتطبيق التعليم الهجين وذلك تمهيدا

 . الصدار قرار وزارى 

 . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

6/8 
  2019/2020للفرقة الرابعه للعام الجامعى  موعد امتحانات الدور الثانىحديد ت بشأن

ً
و تقديم موعد االمتحان نظرا

 . 21/9/2020على ان تبدأ االمتحانات يوم ، للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا

 املوافقة . القرار:

6/9 

 2020/2021ضوابط اعداد الخطط الدراسية للعام الجامعى  بخصوصاملقترح املقدم من لجنة شئون التعليم و الطالب  بشأن

عند وضع الخطة الدراسية للعام الجديد على   مخاطبة االقسام العلمية بمراعاة النقاط التاليهعلي ان يتم لالقسام العلمية

 النحو التالى :

ان يحدد لكل مقرر دراس ى استاذ املقرر الدراس ى و يدرج معه اسماء الساده اعضاء هيئة التدريس و القائمين -1

 بالتدريس على ان تكون مسئولية استاذ املقرر باملشاركه مع القائمين بالتدريس .

 اسبوع . 15راس ى وتوزيعه على الد وضع التوصيف للمقرر -2



 

    6 

  

 

 
 بعد أخذ رأي القائمين بالتدريس .االمتحانات الشفوية و النظرية موضوعات وضع -3

خالل استاذ املادة بعد أخذ رأي القائمين بالتدريس من حيث وضع درجات اعمال تقييم اداء الطالب من  يتم -4

  السنة .

 املوافقة . القرار:

6/10 
بالكلية بما ال يقل عن  االشراف على التربية العملية السادة املشاركين فى  اسماء تحديدمخاطبة االقسام العلمية بضرورة بشأن 

 ( اعضاء من كل قسم علمى . 6سته )

 املوافقة مع مراعات عدد الساعات التدريسية . القرار:

6/11 
للكلية حيث انه أدي اختبارات قدرات القبول  نقل قيدهبخصوص  الغريب ايهاب حاتم صالح  /املقدم من الطالب  الطلب  بشأن

 بكلية التربية الرياضية جامعة بنها .

 عدم املوافقة حيث ان الطالب لم يؤدي اختبارات القدرات داخل الكلية ، والسماح فقط ملن أدوا اختباراتهم داخل الكلية . القرار:

 : لجنة العالقات الثقافية سابعاً 

7/1 

 2020-2019بشان الجلسة املنعقدة الثالثة للعام الجامعي  االدارة العامة للعالقات الثقافية لجنة التصنيف والنشر الدوليكتاب 

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

اتفاقية على ان يتم  بشأن حصر جميع االتفاقيات الدولية واملحلية في ابرمتها كليتكم / معهدكم املوقر وتحديد منسق لكل 

تعيينه بقرار من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على ان يكون من مهامه األساسية التواصل مع الجهه املبرم معها 

www.usc.edu.eg االتفاقية وضرورة مخاطبتها لوضع ملخص عن االتفاقية ووضع املوقع االلكتروني لجامعة مدينة السادات 

اإلجراءات الالزمة لرفع تصنيف جامعتنا وتعزيز سمعتها ووسيلة لتسويق الجامعة تواكبا مع الخطة  وذلك منضمن

 م . 2021-2020االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  القرار:
ً
 . أحيط املجلس علما

 : لجنة الدراسات العليا ثامناً 

8/1 
املناهج  2017املقيدة بدورة خريف  جراح سهيل مدوخ نهار المطيري  /الرياضية للباحثدرجة املاجستير  في التربية منح 

السرعة اإلدراكية وعالقتها بدقة ) م بعنوان 1/2019/ 15وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بتاريخ   واملسجل

 (   اتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة بدولة الكويت

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/2 
املناهج وطرق  2017املقيدة بدورة خريف  ألطاف غانم علي غانم /  درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثه منح

برنامج تعليمي باستخدام بعنوان)     م بعنوان 11/2018/ 18التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بتاريخ   واملسجل

 (  النماذج ثالثية األبعاد وتأثيره على مستوى أداء بعض مهارات الجمباز لطالبات دولة الكويت

 رفع املوضوع ملجلس الجامعة . معالقرار:  املوافقة 

8/3 
املناهج وطرق التدريس  2017املقيد دورة خريف   أحمد النجدي زعبد العزي /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث منح

تأثير برنامج باستخدام التدريبات البصرية على م بعنوان )   3/2019/ 11والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( مستوى تركيز االنتباه ودقة التصويب لالعبي كرة اليد بدولة الكويت

 ملجلس الجامعة .مع رفع املوضوع القرار:  املوافقة 

8/4 
املناهج وطرق  2017املقيد دورة خريف  محمد حمد علي جابر سهيلدرجة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث /  منح

تأثير برنامج باستخدام الشواخص التدريبية م بعنوان  )  3/2019/ 20التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( على مستوى األداء البدني والمهاري لحراس مرمى كرة القدم بدولة الكويت

http://www.usc.edu.eg/
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 ملجلس الجامعة .مع رفع املوضوع القرار:  املوافقة 

8/5 
املناهج وطرق  2017املقيد دورة خريف  محمد حميدي سعدون جريذيدرجة املاجستير فى التربية الرياضية للباحث / منح 

المهارات الحركية األساسية كُمحدد لتطوير ) م بعنوان  3/2019/ 20التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( م كرة القدم بدولة الكويتاألداء المهاري لبراع

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/6 
املناهج وطرق  2017املقيد دورة خريف  ناصر محمد فراج زيد هاجددرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/     منح

تأثير برنامج باسـتخدام التمرينات التنافسـية م بعنوان )  1/2019/ 15التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 (   على مسـتوى بعض الُمتغيرات المهارية الفسيولوجية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت

 ملوضوع ملجلس الجامعة .مع رفع االقرار:  املوافقة 

8/7 
املناهج  2017املقيد دورة خريف  عبد الوهاب حمدان علي حمود العنزيدرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/     منح

تأثير برنامج باستخدام التدريبات   ) م بعنوان 1/2019/ 15وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( . النوعية لتطوير دقة التصويب من الركالت الثابتة لالعبي كرة القدم بدولة الكويت
 الجامعة . مع رفع املوضوع ملجلسالقرار:  املوافقة 

8/8 
املناهج  2017املقيد دورة خريف     عادل سعيد محمد عوض العنزيدرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/    منح

التنبؤ بمستوى األداء المهاري في م بعنوان  ) 1/2019/ 15وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 (ضوء القدرات العقلية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/9 
 2017املقيد دورة خريف  مبارك عبد هللا حسن عبد هللا أمين العوضيدرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/   منح 

تأثير برنامج باستخدام م بعنوان  ) 1/2019/ 15املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 (المسكات النصلية لالعبي سيف المبارزة بدولة الكويت التدريبات البدنية والمهارية على فاعلية أداء 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/10 
املناهج وطرق  2017املقيد دورة خريف  فاطمة هادى عيد العازمىدرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/    منح

دراسة تقويمية للخدمات الصحية المرتبطة م بعنوان  )  12/2018/ 18التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  واملسجل

 ( بممارسة النشاط الرياضى بالمراكز الصحية لكبار السن بدولة الكويت

 ة .مع رفع املوضوع ملجلس الجامعالقرار:  املوافقة 

8/11 
نظريات  2017الباحث املقيد دورة خريف  إسالم أحمد محمد حسنيندرجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/     منح

) تقييم  م بعنوان  2/2019/ 19وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  واملسجل

 (  األداء اإلداري لرياضة المبارزة في محافظة الغربية

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/12 

املقيد دورة خريف   الباحث     محمد إبراهيم عبد الواحد أبو موسي    /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث منح

 11/2017/ 22واملسجل  املنازالت والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتنظريات وتطبيقات  2017

 ( معوقات أداء اإلداري باألندية ومراكز الشباب في رياضة المالكمةم بعنوان ) 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/13 

 2017املقيد دورة   خريف  الباحث محمد محمد جاب هللاعاشور     /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث منح

  بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب

برنامج تدريبي لالتزان الحركي علي كفاءة الجهاز الدهليزي وتحسين بعض  تأثيرم بعنوان )  15/1/2019واملسجل
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 (  المهارات المندمجة لناشئي كرة القدم

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/14 

بقسم  2017املقيد دورة خريف   بدحة ناصر سالم ناصر العكشان   /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث منح

بناء اختبار معرفى )   م بعنوان 12/2018/ 18نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  واملسجل

 ( بدولة الكويت التربية الرياضية للمهرجانات و العروض الرياضية لمعلمات 

 

8/15 

نظريات  بقسم 2016 اكتوبر بدورة  املسجل  احمد محمد عبد الحكم طبانه  /درجة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثمنح 

برنامج تدريبي عقلي لتحسين مهارات وتركيب ) بعنوان ملوضوع رسالة وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  

 (   الجملة الحركية علي جهاز الحركات األرضية للناشئين

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/16 
للعام الجامعي  2019درجة الدبلوم  في التربية الرياضية للمقيدين  بدرجة الدبلوم فى التربية الرياضية دور الخريف  منح

 طالبة . -( طالب  16م  لعدد  )2019/2020

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/17 

املقيد بدورة  أحمد مصطفي محمد سليمان   التربية الرياضية للباحث/ الفلسفة فى موضوع رسالة دكتوراة  تسجيل

تأثير برنامج تأهيلي حركي مقترح لتحسين الحالة الحياتية اليومية  "قسم علوم الصحة الرياضية بعنوان    2017الخريف

 لمرضي الشلل النصفي الطولي الناتج عن الجلطة الدماغية )دراسة حالة( ( "
 تحت إشراف : 

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية           سعيد فاروق عبدالقادرأ.د/ 
ً
 مشرفا

 (                م.د/ ليزا محمود الحوفي
ً
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية ) مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/18 

املقيد بدور      أسامة حلمي فرحات عفيفي   /موضوع رسالة دكتوراة  الفسفة   فى التربية الرياضية للباحث تسجيل  

تأثير برنامج تأهيلي مقترح علي تحسين اإلدراك الحس علوم الصحة الرياضية بعنوان"  بقسمواملسجل   2017الخريف 

 " حركي ألطفال التوحد

 تحت إشراف :

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية       عبدالعليم.د/ عبدالحليم يوسف ا
ً
 مشرفا

  مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية       م.د/ عبدالرحمن بسيوني غانم
ً
 مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/19 

املقيد بدوره أكتوبر     مصطفي زين العابدين محمود خضر  التربية الرياضية للباحث/ موضوع رسالة ماجستير  فى تسجيل

برنامج تأهيلي حركي مقترح لتحسين الكفاءة الوظيفية للمنطقة علوم الصحة الرياضية بعنوان  ) بقسم م  واملسجل 2015

 (             القطنية للرياضيين المصابين بآآلم أسفل الظهر 

 تحت إشراف :

  أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية            ا.د/ سعيد فاروق عبدالقادر
ً
  مشرفا

      مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيةم.د/ محمود فتحي الهواري        
ً
 مشرفا

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

نظريات وتطبيقات بقسم  عمر خالد عبد المنعم عامرموضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/  تسجيل 8/20
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تصميم تطبيق هواتف ذكية واملسجل بالقسم بعنوان  )   2018ملقيد بدور الخريف الرياضات الجماعية ورياضات املضرب 

 ( ئينلمبتدل الهجوميةعلى تعلم بعض المهارات لكرة السلة واثره 

 تحت إشراف :

قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات كرة السلة ورئيس أستاذ                  طارق محمد عبد الرؤوفأ.د/ 

 املضرب

   بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أستاذ مساعد      الخفيف حأ.م.د / الشيماء عبد الفتا

مدرس علوم حاسب الي  كلية الحاسبات والذكاء  االصطناعي  جامعة مدينة    د / انجي عبد المعبود الشافعي بيومي

 السادات  

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/21 

املعيد بالقسم   املقيد بدور  محمد صابر حنبلي محمد    موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ تسجيل

تقنية الواقع  استخدامتأثير بعنوان )  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضربواملسجل  2018الخريف

 ( نس الطاولةالمعزز علي تعلم بعض المهارات األساسية في رياضة ت

 تحت إشراف :

بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات العاب املضرب أستاذ                        د جوزيف ناجي بقطر د/ا.

 املضرب 

 استاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب والتربية العملية                          .م.د/ احمد طلحة حسينا

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب مدرس                   عبد المجيد حسام حامدد/  م

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/22 

املسجله    2018املقيد بدور  الخريف  علي خالد محمد غنيمموضوع رسالة ماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/   تسجيل

 (  بناء اختبارات بدنية إلنتقاء ناشئى الجمباز العامبقسم اصول التربية الرياضية بعنوان)

 تحت إشراف :

جامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  -استاذ القياس والتقويم  بقسم اصول التربية الرياضية   وائل السيد قنديلد/ ا.

  السادات

جامعة مدينة  –استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  .د/ ياسر علي قطبا.م

 السادات

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/23 

   2018و املقيد بدور خريف      محمد عبد الحميد محمد زيدان  موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ تسجيل

 (   دراسة تحليلية لإلدارة اإللكترونية فى بعض المؤسسات الرياضيةبعنوان) واملسجل بقسم أصول التربية الرياضية 

 تحت إشراف :

جامعة مدينة  -الرياضيةكلية التربية  أصول التربية الرياضيةبقسم  ادارة التنس املتفرغ  أستاذ   لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/ 

 السادات

 الساداتجامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  أصول التربية الرياضيةبقسم استاذ مساعد   ا.م.د/ سماح محمد حالوة
 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/24 
    2016أكتوبر  بدور املقيد    محمد اشرف عبد الفتاح هدهدموضوع رسالة ماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/   تسجيل

دراسة تحليلية لألنشطة الترويحية لطالب ذوى االحتياجات الخاصة بجامعة املسجله  بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان ) 

 ( مدينة السادات
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 تحت إشراف :

جامعة  -كلية التربية الرياضية  أصول التربية  الرياضيةبقسم  ادارة التنس املتفرغ  أستاذ      بد العزيز لبيبلبيب عأ.د/ 

 الساداتمدينة 

جامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  أصول التربية  الرياضيةبقسم استاذ علم النفس الرياض ي        ا.د/ نرمين رفيق محمد

 السادات

 الساداتجامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  مدرس بقسم أصول التربية  الرياضية    الهواري د/محمود فتحي

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/25 

م 2015املقيدة   دورة أكتوبر      بسمه نصر  علي مطرموضوع رسالة ماجستير  فى التربية الرياضية للباحثه/   تسجيل

 ( دراسة تقويمية للمهرجانات الكشفية فى جامعة مدينة الساداتاملسجله  بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان  : )

 تحت اشراف :

جامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  أصول التربية الرياضيةبقسم استاذ علم النفس الرياض ي املتفرغ    ا.د / محمد إبراهيم الباقيري

 السادات

 أصول التربية الرياضيةبقسم  مدرس  احمد حلمي غراب /د

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/26 

م 2016املقيدة   دورة أكتوبر       محمد عفيفي امام محمودموضوع رسالة ماجستير  فى التربية الرياضية للباحث/   تسجيل

  المناخ التنظيمى وتأثيره على األنشطة الطالبية داخل جامعة مدينة السادات)  بعنوان املسجله  بقسم اصول التربية الرياضية

) 

 تحت إشراف:  

جامعة مدينة  -بية الرياضية كلية التر  أصول التربية  الرياضيةقسم االدارة الرياضية  ورئيس أستاذ   ا.د/ محمد عبدالعظيم شميس

 السادات

 الساداتجامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  مدرس  بقسم أصول التربية  الرياضية                د/ نعمة ابو زيد جمعة

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/27 

املقيد بدرجة املاجستير  فى    اسامه غنيم عبد الهادى غنيمالتربية الرياضية للباحث/   موضوع رسالة ماجستير  فى تسجيل

بناء اختبارات بدنية إنثروبومترية إلنتقاء ناشئى ) املسجل  بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان2015 بدور التربية الرياضية 

 (  كرة اليد

 تحت إشراف :

جامعة مدينة  -كلية التربية الرياضية  -استاذ القياس والتقويم  بقسم اصول التربية الرياضية     وائل السيد قنديلد/ ا.

 السادات

كلية التربية الرياضية  - نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرباستاذ مساعد بقسم      ا.م د/ أكرم كامل ابراهيم

–  

 الساداتجامعة مدينة                                                                                                        

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .القرار:  املوافقة 

8/28 
م بدرجـة املاجسـتير فـي التربيـة الرياضـية  املســجل 2012املقيـد  خالــد شــوقي فهمــي الدســوقيمـدة الدراسـة للباحـث/  بشــأن مــد

ــتير بقســــم  ـــات املنـــازالت والرياضـــات املائيــــةلدرجـــة ماجسـ ـــرة مـــن  نظريـــات وتطبيقـ ـــام ثالـــث فـــي الفتـ / 30/9حتــــي 1/10/2020ملـــدة عـ

 م  2021

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 
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م بدرجـة املاجسـتير فـي التربيـة الرياضـية  املسـجل لدرجـة 2014املقيـد   ممــدوح طــه الحســينيمـدة الدراسـة للباحـث/  بشأن مــد 8/29

 م  2021/ 30/9حتي 1/10/2020ماجستير بقسم اصول التربية الرياضية ملدة عام ثاني  في الفترة من 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

8/30 
 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية وهم : للباحثين االتي أسمائهم بقسم التقارير السنويةاعتماد  بشأن

 محمد صبحي فتوح   - 1  

 محمد صالح محمد البلوني  -   2

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

8/31 

 قرر ما يلى   15/8/2020للجامعات بجلسته املنعقدة بتاريخ  قرار المجلس األعلىالنظر في 

( من   271املوافقة على مشروع قرار رئيس مجلس  الوزراء بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى البند ) ب( من خامسا من املادة )  – 1

ا يلى : " يؤدى طالب الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات شان االشراف املشترك للطالب الوافدين وتنص على م

الدراسات العليا من الوافدين بالجامعات األجنبية الراغبين في إجراء البحوث بنظام االشراف االشراف املشترك ذات 

املصروفات السنوية عن استضافته ملدة سنة كاملة ويجوز ملجلس الجامعة تخفيض تلك املصروفات بما يعادل الفترة التي 

ما ال يقل عن ربع  قيمة املصروفات السنوية وفى جميع األحوال يتحمل الطالب كامل قيمة النفقات قضاها الطالب من السنة ب

املطلوبة الجراء األبحاث بناءا على ما يقرره مجلس الكلية في هذا الصدد إحالة املوضوع إلى السيد املستشار / محمد املنشاوى 

 شريعية الالزمة في هذا الشأن .مستشار التعليم العالى والبحوث التخاذ اإلجراءات الت

  . القرار:
ً
 أحيط املجلس علما

7/32 

اسامة خضر حسين هاشم والطالب /  حسين خضر حسين هاشم العنزيالطلبين املقدمين  من كال من الطالب /  بشأن

 العنزي
في  %70بنسبة   + Cبشأن التحاقهم بمرحلة املاجستير في التربية الرياضية واستثناؤهم من شرط الحصول علي تقدير جيد 

 مرحلة الدبلوم .

 ، املوافقة  القرار:
ً
 . للدراسة بالجامعات املصرية لفلسفة وتوجيهات الدولة في جذب الطالب الوافدين  تطبيقا

8/33 
 م علي ان يكون :  2020/2021للعام الجامعي   2020خريف    التأهليى  دكتوراةإمتحان موعد   تحديد

 ( 22/10 – 20/10 – 18/10التحريري : من  )

 م10/2020/  25الشفوي:  

 املوافقة . القرار:

8/34 
 طبقا لقرار املجلس االعلي للجامعات كالتالي :  التعلم الهجينتطبيق  بشأن

 للمقرارات النظرية     60:   40من               

 للتطبيقي      70: 30من               

 املوافقة . القرار:

8/35 
نظريات وتطبيقات املنازالت  بقسم  دكتوراة ( -ماجستير   –)دبلوم الدراسات العليا ملرحلة    تخصص الخماس ي الحديثفتح  بشأن

 والرياضات املائية

 املوافقة . القرار:

8/36 

 .نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية  املدرس بقسم  داليا سليمان السيد ميره .د/  مالبحث الخاص بالسيدة  تسجيل

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تأثير التغذية الراجعة املدعمة بفيديو الهاتف النقال 

 التعلم لسباحة الزحف علي الظهر .علي بعض نواتج 

 يناير 31 فردي

2019 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

 البدنية والرياضة
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 املوافقة . القرار:

8/37 

األستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت  إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالبحث الخاص بالسيد أ.م.د /  تسجيل

 والرياضات املائية بحث أنتاج علمي 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر  نوعة عنوان البحث 

تأثير أحمال تدريبية مقترحة علي بعض القدرات الحركية 

الخاصة وفاعلية استخدام الهجوم املضاد )جونوسن( 

 لرياضة الكاراتيه . في مباريات الكوميتيه

 فردي

 ديسمبر 28

2019 

املجلة العلمية " لعلوم وفنون الرياضة " 

 باللغة العربية 

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة 

  جامعة حلوان
 

 املوافقة . القرار:

8/38 

 لتسجيل أبحاث للترقى الرياضيةبقسم علوم الصحة املساعد األستاذ  السيد صالح السيد أحمد.د/  مالبحث الخاص  تسجيل

 مكان النشر تاريخ قبول النشر  نوعه عنوان البحث 

" دراسة تحليلية لعالقة نشاط هرمون الكورتيزول مع 

 التعبير الجيني لألنماط الجسمية لدي العبي كرة اليد "

 زوجي

 م10-8-2020

 –مصر  –كلية التربية الرياضية بالهرم 

املجلة العلمية للتربية   –جامعة حلوان 

 البدنية وعلوم الرياضة .
 

 املوافقة . القرار:

8/39 

لتسجيل أبحاث  بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي املساعد األستاذ   غادة يوسف عبد الرحمن.د/  أ.مالبحث الخاص  تسجيل

 للترقى

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تأثير تطوير بعض القدرات التوافقية الخاصة على 

 مستوى األنجاز الرقمى ملتسابقات إطاحة املطرقة

مجلة سيناء لعلوم الرياضة تصدرها    2017/ 29/10 فردى

 كلية التربية الرياضية جامعة العريش
 

 املوافقة . القرار:

8/40 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض األستاذ املساعد   السيد امين وسام عادل أ.م.د / البحث الخاص بالسيدة   تسجيل

 لتسجيل أبحاث للترقى الرياضية 

 مكان النشر تاريخ قبول النشر  نوعة عنوان البحث 

تأثير استخدام التعلم االلكتروني التشاركي علي التحصيل 

 ه  املعرفي ومستوي أداء بعض املهارات االساسية في البالي
 2018يناير  فردي 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

  29البدنية والرياضة ، العدد 
 

 املوافقة . القرار:

8/41 

 لتسجيل أبحاث للترقى  بقسم اصول التربية الرياضيةاألستاذ املساعد    فتحي توفيق حفينهأ.م.د / البحث الخاص بالسيد  تسجيل

 مكان النشر النشر تاريخ قبول  نوعة عنوان البحث 

الرشاقة االستراتجية وفاعليتها في أداء إدارات رعاية 

 الشباب بكليات التربية الرياضية 

 أسيوط 2020 فردى

 
 املوافقة . القرار:

8/42 

 املدرس بقسم اصول التربية الرياضية بعنوان :   احمد ربيع سعدالبحث الخاص بالسيد م.د /  تسجيل

 مكان النشر تاريخ قبول النشر  نوعة عنوان البحث 

دراسة تنبؤيه لبعض الخرائط التكتيكية بداللة إحصائية 

 للقدرات التوافقية لالعبي الوشو كنغ فو   

 املنيا 2018 فردى

 
 . املوافقةالقرار : 

8/43 

املدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات   محمود محمد رفعت محمود تركىالبحث الخاص بالسيد م.د/  تسجيل

 املضرب وعنوانه :

 مكان النشر تاريخ قبول النشر  نوعة عنوان البحث 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  2019 فردى  املعرفي  التحصيل  علي املعزز  الواقع تقنية استخدام تأثير 
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 لطالبات القدم كرة في األساسية املهارات بعض ومستوى 

 السادات . مدينة جامعة الرياضية التربية كلية

 2019البدنية والرياضة 

 
 . املوافقةالقرار : 

8/44 

الجمباز والتمرينات والعروض بقسم نظريات وتطبيقات  غدير عزت سالم  المدرسالبحث الخاص بالسيدة م.د  / تسجيل

 الرياضية

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

املجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم 

كليه التربية الرياضية للبنين  –الرياضة 

 جامعة حلوان

29/6/2020  فردى 

علي الرضا الحركي  تقنية االنفوجرافيك وتاثيرها

( في  Devloppe ,Ballonne  )وتعلم  مهارتي 

 البالية

1 

 
 . املوافقةالقرار : 

8/45 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم  املدرس  –   رشا يحيي السيد الحريريم.د/ البحث الخاص  تسجيل

البحث اسم  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر  م 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

 31والرياضة ، العدد 
 فردى 18/12/2018

التغذية الراجعة املدعمة بمواقع الفيديو وتأثيرها  

علي مستوي اداء بعض مهارات الرقص الحديث 

 والجملة االبتكارية 

1 

 
 . املوافقةالقرار : 

8/46 

 الرياضيةنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  بقسم   املدرس  -  محمد السعيد حافظ جودةالبحث الخاص  د/  تسجيل   

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

املؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للتربية 

البدنية وعلوم الحركة الرياضة بين النظرية 

 والتطبيق اإلسكندرية 
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The Effect of Using Semantic Maps Strategy 

on Cognitive  Achievement Level in Physical 

Exercises Course for Physical Education 

Students - Sadat City University 

1 

 مجلة كلية التربية بجامعة كفر الشيخ 
15  /3 /2017 

 
 ثالثي

فاعلية استخدام التمرينات الهوائية االلكترونية 

على بعض املتغيرات الكيموفسيولوجية وانقاص 

 ي طالب جامعة حائلالوزن لد

2 

املجلة االوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة 

 بالسويد

24  /1  /2018 

 
 زوجي

أثر برنامج تمرينات في الوسط املائي وبعض وسائل 

االستشفاء في نمط الحياة الصحي واللياقة البدنية  

 . املرتبطة بالصحة لدى كبار السن

3 

التربية الرياضية املؤتمر العلمي الدولي بكلية 

 بجامعة مدينة السادات

17  /4  /2019 

 
 فردي

بناء مستويات معيارية للتمرينات البدنية وفق العمر  

 البيولوجي في األندية الصحية. 
4 

مجلة علوم الرياضة وتطبيقات التربية  

 البدنية كلية التربية الرياضية بقنا 

1  /10  /2019 

 
 فردي

( على  Tae- Boتأثير برنامج تمرينات هوائيه حديثه ) 

 اللياقة القلبية التنفسية ومكونات الجسم
5 

 
 . املوافقةالقرار : 

 تاسعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة

9 /1 
املعاونة ، وأعضاء هيئة م للجهاز اإلداري ، والهيئة  2023/2024:  2020/2021بشأن إعداد الخطة التدريبية )الخمسية( 

 التدريس والقيادات .

 احيط املجلس علما .  القرار:
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 بشأن إعداد حفل تكريم للسادة الزمالء لبلوغهم سن املعاش . 2/ 9

 احيط املجلس علما .  القرار:

 ما يستجد من أعمال:  عاشراً 

10/1 
م بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  2015املقيد بدورة اكتوبر  محمود محمد رامز مناعبشأن مد مدة الدراسة للباحث / 

 30/9/2021حتي  1/10/2020واملسجل بقسم اصول التربية الرياضية ملدة عام أول في الفترة من 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

10/2 

فقره ) ج ( بشأن ضم خمسة من األساتذة الي  الجامعات والئحته التنفيذية( من قانون تنظيم  40ة ) بشأن نص املادة 

 عضوية مجلس الكلية ممن ال يتمتعون بعضويته ملدة سنة قابلة للتجديد وهم : 

 السيد أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  – 1                  

 السيد ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  - 2                      

 السيد  ا.د/ عصام الدين متولي عبد هللا –  3                      

  السيد ا.د/ مني مصطفي محمد  - 4                      

 السيد ا.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم  - 5                      

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .افقة املو القرار : 

10/3 

فقره ) هـ (بشأن تعيين ثالثة من السادة الخبراء  ( من قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية 40ة ) بشأن نص املادة 

 لعضوية مجلس الكلية ملدة سنتين وهم : 

 السيد أ.د/ حمدي محمد عباس السيسي  استاذ الترويح بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية  – 1                 

اب والرياضة ) رئيس االدارة المركزية للمدن السيد / احمد السيد احمد عفيفي وكيل وزارة الشب  - 2                 

 الشبابية ( .

السيد اللواء ا.ح  / جمال الدين محمد الخشن نائب رئيس مجلس ادارة ايفر جرو لألسمدة المتخصصة   – 3                 

. 

 مع رفع املوضوع ملجلس الجامعة .املوافقة القرار : 

 بالفرقة الرابعة ويتم اضافته بالتراكمي . محمد وجية ابو اليزيد زيدانبشأن تصويب نتيجة الطالب /  10/4

 املوافقة  القرار:

10/5 
بشأن الخطاب الوارد من املكتب الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة بخصوص تأجيل االختبار ات العملية للعام الجامعي 

 لألحداث الجارية والخاصة بانتشار فيروس كورونا " عامليا " .م للطالب   2019/2020
ً
 الوافدين بالكلية نظرا

 م  31/10/2020القرار : املوافقة علي تأجيل االختبارات العملية حتي 

 

 للترتيب املطلق لخريجي  2018/2019 – 2017/2018بشأن تكليف املعيدين من بين أوائل الخريجين لدفعتي 
ً
الكلية وفقا

 لالحتياجات الفعلية لألقسام كالتالي :
ً
 واقتراح توزيعهم علي األقسام العلمية بالكلية طبقا

 القسم المقترح لتكليف العمل به االسم م
 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية احمد محمد جمال 1

 ورياضات املضرب الجماعيةنظريات وتطبيقات الرياضات  احمد السيد الدماطي 2

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية باسل موسي عبد الرحيم 3

 ورياضات املضرب نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية محمود عبد العظيم مختار 4

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية اسالم زكريا امين 5

 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية الجابر مصطفيمحمد عبد  6
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 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية محمد صبري سعد 7
 

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