
 
 

    كلیة التربیة الریاضیة             
    مركز الخدمة العامة للكفاءة البدنیة والبحوث

  

    
  أسامة صالح فؤاد/ د.اإلنجازات التي قام بها أ
  ) م ٢٠٢٢ –م ٢٠١٩( خالل فترة العمادة من 

  جامعة بنها   مركز الخدمة العامة للكفاءة البدنیة والبحوث ب في
  

                     خــــــالل فتـــــــرة العمــــــادة مـــــــن أســــــامة صــــــالح فـــــــؤاد/ د.التـــــــي قــــــام بهـــــــا أ نجــــــازاتاالتتمثــــــل       
   : كما یلىفي مركز الخدمة العامة للكفاءة البدنیة والبحوث بجامعة بنها) م ٢٠٢٢ –م ٢٠١٩( 

   :) المجلة العلمیة للتربیة البدنیة وعلوم الریاضة ( المجلة العلمیة : أوال 
  :م معیارى دولي لیصبح  تم الحصول على رق-١

   )rint ISSNP (للمجلة الورقیة المطبوعة  )  2682-2687(   -  أ
  )Online ISSN( للمجلة عند النشر اإللكترونى  ) 2695-2682(   - ب

أصــبحت المجلــة العلمیــة مــصنفة ضــمن تــصنیف المجلــس االعلــى للجامعــات بمــصر ولهــا           -٢
 .العلمیةیوضح غالف المجلة  ) ١ ( وشكل،  درجة ) ٦.٥( 

یوضــــح معامــــل  ) ٢( ، وشــــكل  ) ١,٦(تــــم الحــــصول علــــى معامــــل تــــأثیر عربــــى لیــــصبح  -٣
 .التأثیر العربي الخاص بالمجلة العلمیة 

 .ت المرجعیة لدار النشر كالریفیت تصدر المجلة بتقریر االستشهادا -٤

 ٣٠/٤/٢٠٢٢م إلى ٢٧/٣/٢٠١٩ خالل الفترة من بحث علمي ) ٧٩٣( نشر  -٥

 : مهمة اتمالحظ

 تـشتمل علـى         ) فنیـة ، مالیـة ، إداریـة ( ا أن هناك قواعد بیانات خاصة بالمجلـة العلمیـة كم
اسماء الـسادة البـاحثین ، االبحـاث العلمیـة ، الـسادة المحكمـین ، القـسائم المالیـة الحمـراء ( 

 ) .ح ، ا ، استمارات السادة المحكمین ورقیا وممیكنة . ع٣٣

  ـــــــةدرحیـــــــث أامعـــــــة تنمیـــــــة مـــــــوارد المركـــــــز والجتـــــــم یزیـــــــد عـــــــن                     عائـــــــد ت المجلـــــــة العلمی
ــــف   )٨٠٠(  ــــهأل ــــك خــــالل الفتــــرة مــــن جنی ــــة وذل ــــة الكلی            إلــــى٢٠١٩ أبریــــل ١ فــــي خزین

  .٢٠٢١  مایو٣٠

  



  

  
   ) ١( شكل 

  یوضح غالف المجلة العلمیة

  
   )٢( شكل 

   معامل التأثیر العربي الخاص بالمجلة العلمیة
  



   )  تكوین جسماني – قوامیة – فسیولوجیة –بدنیة ( إنشاء معامل : انیا ث
األجهــــزة بالكلیــــة ، وبهـــا )  تكــــوین جـــسماني – قوامیـــة – فــــسیولوجیة –بدنیـــة ( إنـــشاء معامــــل تـــم 

  :، وذلك لألغراض األتیة العلمیة الحدیثة 
 القیاســاتإجــراء یــا مــن والدراســات العل البكــالوریوس ىتــوفیر بیئــة تعلیمیــة تمكــن طــالب مرحلتــ -١

 " إلــخ ، ...بدنیـة ، فـسیولوجیة ، قوامیـة ، تكـوین جـسمانى ، "  جوانـب متعـددة ىالمعملیـة فـ
كمــا هـــو الحدیثــة للقیاســات المعملیــة تقنیــات الوبالتــالي إجــادة المتخصــصین تحــت اشــراف 

  . ) ٣ ( بشكلموضح 

  
   )٣( شكل 



  
   . ) ٤( بشكل كما هو موضح  األبحاث العلمیةمتمیزة لإلرتقاء بجودة  توفیر بیئة بحثیة -٢

  

  

  

  
   )٤( شكل 



  
لجمیــــع فئـــــات مرتبطـــــة بالمجــــال الریاضـــــي مــــة المجتمــــع مـــــن خــــالل عقـــــد دورات تثقیفیــــة  خد-٣

            يبـــشكلكمـــا هـــو موضـــح ،  "إلـــخ ...تالمیـــذ ، مدرســـین ، مـــوظفین ، عمـــال ، " المجمتمـــع 
 )٦(  ،  )٥ ( .  

  
   )٥( شكل 

  
   )٦( كل ش

  



  : الدورات التدریبیة : ثالثا 
  :تنظیم مجموعة من الدورات التدریبیة ، ومنها الدورات اآلتیة 

  )التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ، التدلیك  ، االسعافات االولیة ( دورات : أوال 
(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  

   بعنوان  التدریبیة األولى الدورة-١
   )، االسعافات االولیة التدلیك  التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ،( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٢٢/١٢/٢٠١٩م إلى ١٥/١٢/٢٠١٩خالل الفترة من 

   بعنوان  الدورة التدریبیة الثانیة-٢
   )، االسعافات االولیة التدلیك  نى لإلصابات الریاضیة ،التأهیل البد( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٢٥/٦/٢٠٢٠م إلى ٢٠/٦/٢٠٢٠خالل الفترة من 

   بعنوان  الدورة التدریبیة الثالثة-٣
   )ت االولیة، االسعافا التدلیك  التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ،( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٨/١١/٢٠٢٠م إلى ٢/١١/٢٠٢٠خالل الفترة من 

   بعنوان  الدورة التدریبیة الرابعة-٤
   )، االسعافات االولیة التدلیك  التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ،( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٢٨/٣/٢٠٢١م إلى ٢٥/٣/٢٠٢١خالل الفترة من 

   بعنوان الخامسة الدورة التدریبیة -٥
   )، االسعافات االولیة التدلیك  التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ،( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٢٩/٥/٢٠٢١م إلى ٢٦/٥/٢٠٢١الفترة من خالل 

   بعنوان السادسة الدورة التدریبیة -٦
   )، االسعافات االولیة التدلیك  التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ،( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٢٨/١١/٢٠٢١م إلى ٢٢/١١/٢٠٢١خالل الفترة من 

  
  
  



   بعنوان السابعة الدورة التدریبیة -٧
   )، االسعافات االولیة التدلیك  التأهیل البدنى لإلصابات الریاضیة ،( 

(Physical Rehabilitation of Sports Injuries & Massage & First aid)  
  .م ٢٠٢٢تم تنظیم هذه الدورة خالل شهر مایو عام 

  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( دورات : ثانیا 
  بعنوانالدورة التدریبیة األولى  -١

  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( 
  .م ٥/٣/٢٠٢٠م إلى ٢٩/٢/٢٠٢٠خالل الفترة من 

   بعنوان الدورة التدریبیة الثانیة-٢
  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( 

  .م ١٩/١١/٢٠٢٠م إلى ١٤/١١/٢٠٢٠خالل الفترة من 
   بعنوان الدورة التدریبیة الثالثة-٣

  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( 
  .م ٢٧/٣/٢٠٢١م إلى ٢٥/٣/٢٠٢١خالل الفترة من 

  الرابعة بعنوان الدورة التدریبیة -٤
  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( 

  .م ٣١/٥/٢٠٢١م إلى ٢٩/٥/٢٠٢١خالل الفترة من 
  الخامسة بعنوانلدورة التدریبیة  ا-٥

  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( 
  .م ١/١٢/٢٠٢١م إلى ٢٩/١١/٢٠٢١خالل الفترة من 

  السادسة بعنوان الدورة التدریبیة -٦
  ( Personal Trainer ))اعداد المدرب الشخصي ( 

  .م ٢٠٢٢تم تنظیم هذه الدورة خالل شهر مایو عام 
  ( Sports Nutrition ))التغذیة في المجال الریاضي ( رات دو: ثالثا 

  بعنوانالدورة التدریبیة األولى  -١
  ( Sports Nutrition ))التغذیة في المجال الریاضي ( 

  .م ٢/٧/٢٠٢٠م إلى ٢٩/٦/٢٠٢٠خالل الفترة من 
   بعنوان الدورة التدریبیة الثانیة-٢

  ( Sports Nutrition ))التغذیة في المجال الریاضي ( 
  .م ٩/١٢/٢٠٢٠م إلى ٣/١٢/٢٠٢٠خالل الفترة من 



   بعنوانالثالثة الدورة التدریبیة -٣
  ( Sports Nutrition ))التغذیة في المجال الریاضي ( 

  .م ٣/٦/٢٠٢١م إلى ١/٦/٢٠٢١خالل الفترة من 
   بعنوانالرابعة الدورة التدریبیة -٤

  ( Sports Nutrition ))التغذیة في المجال الریاضي ( 
  .م ٢٠٢٢تم تنظیم هذه الدورة خالل شهر مایو عام 

  )  العمل باألندیة الصحیة في الفنادق والقرى السیاحیة (دورة : رابعا 
  .٢٠١٩تم تنظیم هذه الدورة خالل عام 

واإلبـــر الــــصینیة كتقنیـــات حدیثـــة فـــي تأهیـــل االصــــابات  الجافـــة  الحجامـــة( اتدور: خامـــسا 
  ) الریاضیة

  بعنوانتدریبیة األولى الدورة ال -١
  )  واإلبر الصینیة كتقنیات حدیثة في تأهیل االصابات الریاضیة الجافة الحجامة( 

  .م ٢٩/٥/٢٠٢١ إلى ٢٦/٥/٢٠٢١خالل الفترة من 
  بعنوان الثانیةالدورة التدریبیة  -٢

  )  كتقنیات حدیثة في تأهیل االصابات الریاضیة الجافة الحجامة( 
  .م ٢٠٢٢خالل شهر مایو عام تم تنظیم هذه الدورة 

  :مالحظة مهمة 
 دورة تدریبیـة   )٢١(  قامت ادارة مركز الخدمة العامة للكفاءة البدنیة والبحوث بتنظـیم عـدد

 & العمل باالندیة الصحیة في الفنـادق والقـرى الـسیاحیة( مرتبطة بالمجال الریاضي مثل 

لحجامــة الجافــة واالبــر ا & التغذیــة فــي المجـال الریاضــي & اعـداد المــدرب الشخــصي
التأهیــل البــدني لالصــابات  & الــصینیة كتقنیــات حدیثــة فــي تأهیــل االصــابات الریاضــیة

دارس مــن  ) ٧٠٠( یزیــد عــن  وبتــدریب عــدد) الریاضــیة ، التــدلیك ، االســعافات االولیــة 
األمـــر الـــذي أفـــاد الدارســـین ومـــد المجتمـــع بـــالكوادر . طـــالب التربیـــة الریاضـــیة وخریجیهـــا 

یزیــد عــن              وعمــل علــى تنمیــة مــوارد المركــز والجامعــة وادر عائــد  اضــیة المتخصــصةالری
ــــف   )٣٠٠(  ــــهأل ــــك خــــالل الفتــــرة مــــن جنی ــــة وذل ــــة الكلی            إلــــى٢٠١٩ أبریــــل ١ فــــي خزین

ٕیوضـحا صـور الدارسـین وادارة الكلیـة  ) ٨( ،  ) ٧(  ، كمـا أن الـشكلین ٢٠٢١  مایو٣٠
 .التدریبیة أثناء عقد الدورات 



  

  
  

   )٧( شكل 
  

    
   )٨( شكل 



 :استخدام قاعة المناقشات  : رابعا

ماجـــستیر ، ( فـــى العدیـــد مـــن المناقـــشات العلمیـــة واســـتخدامها  قاعـــة المناقـــشات تجهیـــزتم یـــ     
حیــث والجامعــة  وفقــا لقــرار مجلــس الجامعــة فــى هــذا الــشأن ، وذلــك لتنمیــة مــوارد المركــز) دكتــوراه 

 أبریــل ١ فــي خزینــة الكلیــة وذلــك خــالل الفتــرة مــن جنیــهألــف   )٧٥٠( یزیــد عــن  عائــد ك ذلــادر
  .یوضح نماذج لقاعات المناقشات العلمیة بالكلیة  ) ٩(  ، وشكل ٢٠٢١  مایو٣٠   إلى٢٠١٩

  
   )٩( شكل 

  :مالعب المركز  : خامسا
ة مركـــز الخدمـــة العامـــة  إلـــى أنـــشط وجامعـــة بنهـــاإضـــافة مالعـــب كلیـــة التربیـــة الریاضـــیةتـــم      

بتــــــاریخ  ) ١٧٩( للكفــــــاءة البدنیــــــة والبحــــــوث بنــــــاءا علــــــى قــــــرار مجلــــــس الجامعــــــة بجلــــــسته رقــــــم 
   .٣١/٧/٢٠١٩م والممتدة حتى ١٧/٧/٢٠١٩

    وتم فتح تلك المالعـب للجمهـور واألكادیمیـات الریاضـیة المختلفـة نظیـر رسـوم تـورد فـي خزینـة 
  : اآلتیةالمختلفة نین في هذا الشأن ، ومنها األكادیمیات الریاضیة الكلیة وفقا للوائح والقواعد والقوا

  دراندجأكادیمیة   - أ
 أكادیمیة أرینا  -  ب

 أكادیمیة دریمز  -  ت

 .أكادیمیة كورة مصر   -  ث

 أكادیمیة نجوم المستقبل   - ج

ــــــم ضــــــخ مایزیــــــد عــــــن        م إلــــــى ١/٦/٢٠٢٢ألــــــف جنیــــــه خــــــالل الفتــــــرة مــــــن  ) ٧٠٠( وت
  .معة والجافي خزینة الكلیة م ٣١/١٢/٢٠٢١



وزیـر الریاضـة ، / د.وزیـر التعلـیم العـالي ، أ/ د.كما تم افتتـاح تلـك المالعـب فـي حـضور ا      
عمیـــد الكلیـــة ، وفـــي حـــضور العدیـــد مـــن القیـــادات كمـــا هـــو موضـــح / د.رئـــیس الجامعـــة ، أ/ د.ا

  ) .١٠( بشكل 

  
   ) ١٠( شكل 

یوضـــــحان مالعـــــب الجامعــــة والكلیـــــة والطفـــــرة التـــــي  ) ١٢( ،  ) ١١(       كمــــا أن الـــــشكلین 
  ).م٢٠٢٢-م٢٠١٩( حدثت بهما خالل الفترة من 

    
   )١١( شكل       

  



    

   )١٢( شكل 
 ) ١٩( ،  ) ١٨( ،  ) ١٧( ،  ) ١٦( ،  ) ١٥( ،  ) ١٤( ،  ) ١٣(       كمــــا أن األشــــكال 

لعدیـد مـن االلعـاب الریاضـیة علـى یوضحوا تدریب األكادیمیات الریاضیة المختلفة في ا) ٢٠( ، 
  . جامعة بنها –مالعب كلیة التربیة الریاضیة 

  

   
   )١٣( شكل 



  

  
   )١٤( شكل 

  
   )١٥( شكل 



  

  
   )١٦( شكل 

  

  
   )١٧( شكل 



  
   )١٨( شكل 

  

  
  )١٩( شكل 



  
   )٢٠( شكل 

ــــة والبطــــل االولیمبــــي وا ــــم استــــضافة المــــشروع القــــومي للموهب ــــوزارة الــــشباب       كمــــا ت ــــابع ل لت
   ) .٢١(  كما هو موضح بشكل  ،والریاضة على مالعب المركز والكلیة

  
   )٢١( شكل 

  



 كمــا هــو  ،      كمــا تــم استــضافة بطولــة أولبیــاد الطفــل المــصري علــى مالعــب المركــز والكلیــة
   ) .٢٢( موضح بشكل 

  
   )٢٢( شكل 

لتعلــیم العــالي لعقــد بروتــوكالت تعــاون تعمــل كمــا یــتم استــضافة العدیــد مــن قیــادات وزارة ا      
   ) .٢٣( على خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ، كما هو موضح بشكل 

  
   )٢٣( شكل 



  :إنشاء صالة لیاقة بدنیة ونادي صحي  : سادسا
 جامعــة بنهــا ، وتعمــل –تخــدم طــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة تــم انــشاء صــالة لیاقــة بدنیــة       

، كمــا أن جـــاري یــة التعلیمیــة حیــث یــتم اســتخدامها فــي المحاضــرات التعلیمیــة علــى جــودة العمل
طرحهـا ألهـالي مدینــة بنهـا ومحافظـة القلیوبیــة لتنمیـة مـوارد المركــز والجامعـة ، كمـا أن األشــكال  

  .توضح مدى تطویر صالة اللیاقة البدنیة بالكلیة  ) ٢٧( ،  ) ٢٦( ،  ) ٢٥( ،  ) ٢٤( 

  
   )٢٤( شكل 

  
   )٢٥( شكل 



  
   )٢٦( شكل 

  
   )٢٧( شكل 



توضح مدى فعالیة صالة اللیاقة  ) ٣١( ،  ) ٣٠( ،  ) ٢٩( ،  ) ٢٨( كما أن األشكال  
  .البدنیة لطالب الكلیة والجامعة  

  
   )٢٨( شكل 

  

  
   )٢٩( شكل 



  
   )٣٠( شكل 

  
   )٣١( شكل 

  


