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 جدول أعنال
 (   204جملس الكلية اجللسة ) 

 0و2019/ 71/2املوافق   األحدامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  4073/   7/  75(  بتاريخ    403محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
 ثاىيًا :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية :ـ **  

 

 **** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث  
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
م 73/4/4073بتاريخ  الترويح والتنظيم واإلدارةوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

سواو الدارسة / م على منح  4073/  4/ 71ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
حيث تم مناقشتها يوم  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ  سعد اهلباد

م . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه  4072/  74/ 42الموافــــــــق  االثنين
 . الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2019/  2/  17بتاريخ  204** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 2**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
والمتضمنة موافقة مجلس قسم الترويح والتنظيم واإلدارة بتاريخ 

م  4073/  4/ 71م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 73/4/4073

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية ـ  حيان سحاب املطريىالدارسة / على منح 

م .  4072/  74/ 42الموافــــــــق  االثنينحيث تم مناقشتها يوم  رياضيةال
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 3**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ الترويح والتنظيم واإلدارة منة موافقة مجلس قسم والمتض

م  4073/  4/ 71م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 73/4/4073

فى التربية  الماجستيردرجة ـ   أمل سلينان عبد اهلل حمنودالدارسة / على منح 

م .  4073/  7/ 73حيث تم مناقشتها يوم األحد الموافــــــــق  الرياضية
 . فى التربية الرياضية ماجستيرواقترحت اللجنة منحها درجة 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 4) **  املوضوع 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ المناهج وطرق التدريس والتدريب والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م  4073/  4/ 71م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 70/4/4073

فى  الماجستيردرجة ـ ميى إبراهيه السيد إبراهيه  الدارسة / على منح 

م  4073/  7/ 44الموافــــــــق  الثالثاءحيث تم مناقشتها يوم  التربية الرياضية
 . فى التربية الرياضية ماجستير. واقترحت اللجنة منحها درجة 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 



----------------------------------------------------------------------------- 
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  ( : 5**  املوضوع ) 

                    

الوركسج الوعسوضح هي قعن الدزاظاخ العليا والثحىث تالكليح والوتضوٌح هىافقح             

وهىافقح لجٌح  1م2102/ 01/2هجلط قعن السياضاخ الوائيح والوٌاشالخ  تالكليح تتازيخ 

الهام أحمد الدارسة / م على هٌاقشح  2102/  20/  07الدزاظاخ العليا والثحىث تتازيخ  
فــى   فى التستيح السياضيح الدكتىزاٍ الفلعفحلٌيل دزجح ـ    عبد اللطيف عبد العال

تأثير التدريب بالسرعة الحرجة على بعض المتغيرات البدنية هىضىع )) 
  1والفسيولوجية وميكانيكية الضربات وعالقتها باالنجاز الرقمي للسباحين "((

 

 : ورزكىٌ نجُخ انًُبقشخ وانحكى يٍ األسبرزح
 

الوائيح  تقعن السياضاخ العثاححأظتاذ    عثيس عثد السحوي شديد 1د1ـ أ0

والوٌاشالخ تكليح التستيح السياضيح للثٌاخ ـ 

 هشسفا (   )                 1جاهعح الصقاشيق 

الوائيح  العثاحح تقعن السياضاخأظتاذ       ًاديح هحود شىشح  1د1ـ أ2

 1تكليح التستيح السياضيح للثٌاخ  خوالوٌاشال

 ) هٌاقشا (                 جاهعح الصقاشيق  

الويكاًيكا الحيىيح تقعن التدزية أظتاذ  هحود عثد الحويد حعي1د1أـ 3

السياضى وعلىم الحسكح تكليح التستيح 

 (   هشسفا)  1جاهعح الصقاشيق  السياضيح تٌيي ـ

أظتاذ التدزية السياضى ) زياضاخ هائيح (       أشسف اتساهين عثد القادز  1د1ـ أ4

ستيح وزئيط قعن التدزية السياضى ـ كليح الت

 السياضيح ـ جاهعح كفس الشيخ       ) هٌاقشا ( 

أظتاذ هعاعد تقعن السياضاخ الوائيح   عفيفيهايعح هحود  1د1م1ـ أ5

  1والوٌاشالخ تكليح التستيح السياضيح للثٌاخ 

 ) هشسفا (                   1جاهعح الصقاشيق 

 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
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 **** موضوعات شئون عاملني أعضاء هيئة التدريس  
 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ قسى انزًشَُبد وانجًجبص وانزؼجُش        

/  2/ 01انحشكٍ ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافقخ يجهس انقسى ثزبسَخ 

و ػهً سأي انجُخ انؼهًُخ نزشقً األسبرزح واألسبرزح  2102

(  لجنة الرياضة المدرسية انًسبػذٍَ فً انزشثُخ انشَبضُخ ) 

انًذسس ـ  درويش السيد نها السيد بالسيدة الدكتور / وانخبص 

ثزاد انقسى ورنك ثؼذ اإلطالع ػهً انزقشَش انُهبئٍ انجًبػٍ وفً 

ضىء انزقبسَش انىاسدح نهًحكًٍُ وانزٍ رىصً ثزشقُخ سُبدرهب 

 .( ثزاد انقسى وانكهُخ  أستاذ مساعدنذسجـــــــــخ ) 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

  ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ قسى يسبثقبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ          

و ػهً سأي  2102/  2/ 01بسَخ وانًزضًُخ يىافقخ يجهس انقسى ثز

انجُخ انؼهًُخ نزشقً األسبرزح واألسبرزح انًسبػذٍَ فً انزشثُخ 

بالسيدة الدكتور / (  وانخبص لجنة الرياضة المدرسية انشَبضُخ ) 

انًذسس ثزاد انقسى ورنك ثؼذ اإلطالع ـ  عال السعيد عليوة فوده 

ػهً انزقشَش انُهبئٍ انجًبػٍ وفً ضىء انزقبسَش انىاسدح نهًحكًٍُ 

( ثزاد  أستاذ مساعدوانزٍ رىصً ثزشقُخ سُبدرهب نذسجـــــــــخ ) 

 .انقسى وانكهُخ 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 



----------------------------------------------------------------------------- 
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  ( : 8*  املوضوع ) 

 

والمتضمنة موافقة مجلس القسم  األلعابالمذكرة المعروضة من قسم      
سارة على تعيين السيدة المدرس المساعد /  1م01/6/6109بتاريخ 

بذات القسم بناء على الطلب المقدم مدرس دكتورـ ـ  السيد درويش السيد
منها حيث أنها منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية ووافق 

ووافق مجلس الجامعة بتاريخ 1م 01/0/6109مجلس الكلية بتاريخ 
  1على منحها دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية  1م62/0/6109

 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
          

  ( : 9*  املوضوع ) 

 

الوائيح والوٌاشالخ تالكليةح  الوركسج الوعسوضح هي قعن السياضاخ            

والوتضةةةوي م 2102/  2/ 01والوتضةةةوٌح هىافقةةةح هجلةةةط القعةةةن تتةةةازيخ 

 الصةاو طلة الوىافقح على اًتداب الدكتىزج  / جيهاى يىظف أحود 

ـ وذلة   ـ األظتاذ تالكليح وزئيط قعن السياضاخ الوائيح والوٌةاشالخ 

ليةةةح التستيةةةح لوةةةادج التايكىًةةةدو تثسًةةةاهر الثكةةةالىزيىض  تكلتةةةدزيط 

السياضيح تٌيي / تٌاخ ـ جاهعح قٌاج العىيط للفصةل الدزاظةي النةاًي 

  1لودج يىم واحد أظثىعيا  1م2102/2102للعام الجاهعي 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 



----------------------------------------------------------------------------- 
 و 2019/  2/  17بتاريخ  204** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة     
 

  ( : 10*  املوضوع ) 

الوائيةةةةح والوٌةةةةاشالخ تالكليةةةةح  الوةةةةركسج الوعسوضةةةةح هةةةةي قعةةةةن السياضةةةةاخ            

والوتضةةةةوي طلةةةةة م 2102/  2/ 01والوتضةةةوٌح هىافقةةةةح هجلةةةةط القعةةةن تتةةةةازيخ 

الوىافقةح علةى اًتةداب الةدكتىزج  / أهيوةح كوةاع حعةي علةى ـ هةدزض دكتةىز 

  نًابدح كبسارُاختالكليح تقعن السياضاخ الوائيةح والوٌةاشالخ  ـ وذلة  لتةدزيط 

تيةةح السياضةةيح تٌةةيي / تٌةةاخ ـ جاهعةةح قٌةةاج تثسًةةاهر الثكةةالىزيىض  تكليةةح التس

لوةدج يةىم  1م2102/2102العىيط للفصل الدزاظةي النةاًي للعةام الجةاهعي 

  1واحد أظثىعيا 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

  ( : 11*  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ قسى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ            
ػهً انخطبة انًحىل أنُُب يٍ سُبدركى انىاسد أنُُب يٍ كهُخ انزشثُخ انشَبضُخ 

ثٍُُ / ثُبد ـ جبيؼخ قُبح انسىَس ـ اإلداسح انؼبيخ نهًىاسد انجششَخ ـ أداسح 

شئىٌ هُئخ انزذسَس وانًزضًٍ انطهت انًقذو يٍ انسُذح انذكزىسح / أيًُه 

وانًُبصالد " كبسارُه  كًبل حسٍ ػهً ـ انًذسس ثقسى انشَبضبد انًبئُخ

وانزٍ رهزًس فُه انًىافقخ ػهً َقم سُبدرهب انً يثم وظُفزه ثقسى  1ثبنكهُخ  

َظشَبد ورطجُقبد انًُبصالد وانشَبضبد انفشدَخ ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ ثٍُُ 

 1/ ثُبد جبيؼخ قُبح انسىَس نجًغ شًم األسشح 

بسَخ  وثؼشض انًىضىع ػهً يجهس انقسى وافق ثجهسزه ثز    

سُبدرهب انً كهُخ انزشثُخ انشَبضُخ  ثٍُُ / ثُبد ـ  َقمػهً  1و01/2/2102

ويشفق نسُبدركى خطبة  1ورنك نجًغ شًم األسشح  1جبيؼخ قُبح انسىَس 

ػهً يىافقخ اإلداسح انؼبيخ نهًىاسد انجششَخ ـ أداسح شئىٌ هُئخ انزذسَس ـ 

ثزبسَخ  يجهس جبيؼخ قُبح انسىَس ػهً انُقم ثجهسزه انًُؼقذح

ػهً َقم سُبدرهب ػهً دسجخ يذسس ثًىاصَخ  1و22/0/2102

  1جبيؼخ قُبح انسىَس 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
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  ( : 12*  املوضوع ) 

وكُم انكهُخ /  يبرى ػشضه يٍ انسُذح األسزبر انذكزىس        

ػهً أقبيخ انُبدٌ  1 خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ ثبنكهُخ نشئىٌ

ُخ شئىٌ خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ جيىافقخ نانصُفٍ ثُبء ػهً 

فٍ أطبس أًَبَُب انؼًُق ثأهًُخ األَشطخ انطالثُخ ويبنهب يٍ ثبنغ 

 1نهىطٍ  االَزًبءاألثش ػهً رحقُق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 
  ( : 13*  املوضوع ) 

يبرى ػشضخ يٍ انسُذح األسزبرح انذكزىسح / ػًُذح انكهُخ وسئُس       

يٍ انًجهس األػهً نهجبيؼبد  انًجهس ثشأٌ انخطبة انىاسد انُُب

وانًزضًٍ  ثفزح ثبة انزقذو ورحذَث انجُبَبد انؼهًُخ نهزشقُبد نهذوسح 

انثبنثخ ػشش ألػضبء انهجبٌ وانًحكًٍُ ثأيبَه انًجهس األػهً نهجبيؼبد 

و ونًذح شهش يٍ 01/2/2102ورنك ثذءا يٍ َىو انسجذ انًىافق  1

َس يٍ األسبرزح انؼبيهٍُ ربسَخه وَزى انزؼًُى ػهً أػضبء هُئخ انزذس

وَكىٌ انزقذو ػٍ طشَق يىقغ انًجهس األػهً نهجبيؼبد  1وانًزفشغٍُ

 /http://WWW.SCICOM.SCU.EUN.EGػهً انشثظ انزبنً :

 
 SCICOM@SCU.EG:  األنكزشوًََشجً انزىاصم يٍ خالل انجشَذ  انفٍُونهذػى 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2019/ 2/  17بتاريخ  204** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 14*  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ التمرينات والجمباز والتعبير الحركى والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م  4073/  4/ 71العليا والبحوث بتاريخ م ولجنة الدراسات 70/4/4073

فى  الماجستيردرجة ـ مسر شحتى حمند أمحد اجلنل  الدارسة / على منح 

 4073/  7/ 73الموافــــــــق  السبت حيث تم مناقشتها يوم  التربية الرياضية
 . فى التربية الرياضية ماجستيرم . واقترحت اللجنة منحها درجة 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( : 15*  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ المناهج وطرق التدريس والتدريب والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م  4073/  4/ 71م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 70/4/4073

فى  الدكتوراه الفلسفةدرجة ـ فويد املطريى  مضاوى حمند الدارسة / على منح 

 4073/  7/ 75الموافــــــــق  الثالثاء حيث تم مناقشتها يوم  التربية الرياضية
 . فى التربية الرياضيةالدكتوراه الفلسفة م . واقترحت اللجنة منحها درجة 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 16*  املوضوع ) 



المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
م ولجنة الدراسات 70/4/4073بتاريخ  األلعابوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

سلوى عبد الدارسة / م على منح  4073/  4/ 71العليا والبحوث بتاريخ 
حيث  التربية الرياضية فى الدكتوراه الفلسفةدرجة ـ  اللطيف أمحد عبد الفتاح 

م . واقترحت اللجنة  4073/  7/ 4الموافــــــــق   األربعاءتم مناقشتها يوم 
 . فى التربية الرياضيةالدكتوراه الفلسفة منحها درجة 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
 


