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 حمضز اجتواع
 (666اجللست رقن )

 م1064/1065يف العام اجلاهعي 
 م 64/4/1065 املوافق ثالثاءاملنعقدة يوم ال

 ـــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءاجتمع مجلس الكلٌة بمقر إدارة الكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة عشر من صباح ٌوم ال

وبحضور كل عمٌد الكلٌة  حمدى محمد عباس السٌسىم برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/  64/4/1065
 -من :

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لبٌب عبد العزٌز لبٌبأ.د/  6
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث إبراهٌم محمود غرٌبأ.د /  1
 رئٌس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم 3
 رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز  أ.د / أشرف عبد اللطٌف الخولى 4
 رئٌس قسم المواد الصحٌة  أ.د / حمدى عبده عاصم 5
 التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح رئٌس قسم أصول أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى 6
 رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة أ. د/ منى مصطفى محمد على 7
 رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ مجدى محمود فهٌم محمد 8
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 9
 سم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌةأستاذ بق أ.د/ خالد عبد الحمٌد شافع 60

66 
أستاذ بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر  د / طارق محمد النصٌرىأ.

 المستمر 
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 61
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزٌنى  63
 غ بقسم األلعاب أستاذ متفر أ.د / محمد جمال الدٌن حمادة  64
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  أ.د / سعٌد عبد الرشٌد خاطر  65
 بقسم المواد الصحٌة  أستاذ متفرغ أ.د / حسٌن محمد صادق داود 66
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د /صالح محسن عٌسوى نجا  67
 أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  .د / أحمد عبد الحمٌد عمارةأ 68
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحمٌد العمرى  69

  واعتذر عن احلضور :

 رئٌس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى
   أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة أ.د / نعٌم محمد فوزى 

 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م

 عن احلضور :وتغيب 
 أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  عبد العظٌم شمٌسأ.د / محمد 

 . حمود إبزاهين الباقريىد/  أ.  وتوىل أهانت اجللست
 ادة ــــــــرحٌم والترحٌب بالسالرحمن ال بسم هللا ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئٌس الجلسة ب

 أعضاء المجلس 
 -:التالًمناقشة جدول األعمال  فًثم شرع سٌادته 
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 حمضز اجتواع
 (666اجللست رقن )

 م1064/1065يف العام اجلاهعي 
 م 64/4/1065 املوافقثالثاء الاملنعقدة يوم 

 لكلٌة المنعقدة بتارٌخلمجلس ا( 561رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 
 . م 01/3/2015

 : جدول األعمالنٌاً ثا
 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.
 أحٌط المجلس علماً. : القرار

 الموضوع الثانى : 
 تفوٌض السٌد أ.د / عمٌد الكلٌة فى تشكٌل لجان الممتحنٌن .

 للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة .الموافقة مع رفع األمر  القرار :

 الموضوع الثالث :
اقتااراح ت جٌاال بداٌااة المشااروع لٌكااون ماان الخطاااب الااوارد ماان السااٌد أ.د / ماادٌر وحاادة ضاامان الجااودة بشاا ن 

 . 1/1/2015بدالً من  1/4/2015

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :

 لرابع :الموضوع ا
الخطاب الاوارد مان الساٌد أ.د / مادٌر وحادة ضامان الجاودة بشا ن إجاراء دراساة لتحدٌاد المهاارات والمعاارف 

 المطلوبة من الخرٌجٌن لمواكبة احتٌاجات سوق .

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :

 الموضوع الخامس :
 إعداد ورشة عمل لتحدٌث البرامج التعلٌمٌة ..د / مدٌر وحدة ضمان الجودة بش ن الخطاب الوارد من السٌد أ

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :

 الموضوع السادس :
 .الخطاب الوارد من السٌد أ.د / مدٌر وحدة ضمان الجودة بش ن إعداد خطة الستحداث برامج جدٌدة 

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . : القرار

 :الموضوع السابع 
 دراسة احتٌاجات سوق العمل .الخطاب الوارد من السٌد أ.د / مدٌر وحدة ضمان الجودة بش ن 

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :
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 : ثامنالموضوع ال
 خطة لتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس .اب الوارد من السٌد أ.د / مدٌر وحدة ضمان الجودة بش ن الخط

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :
 

 :شئون أعضاء هٌئة التدرٌس **
 ل  :األوالموضوع 

العملٌاة بشا ن الطلاب المقادم مان الساٌد أ.د / ساعٌد  الخطاب الوارد من قسم طارق التادرٌس والتادرٌب والتربٌاة
والسٌد الدكتور / أحماد محماد عباد العزٌاز  المادرس عبد الرشٌد خاطر أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة المتفرغ بالقسم 

الاى سالطنة عماان خاالل الفتارة مان أول  ان فٌاه الموافقاة علاى سافرهماٌطلبابقسم التمرٌنات والجمباز  واللذان 
م وذلك بناًء على الخطاب الوارد بهذا الش ن من سالطنة عماان  2015وحتى نهاٌة شهر نوفمبر  م2015ماٌو 
 للسٌد أ.د / عمٌد الكلٌة .- مسقط  –اللجنة العلٌا لالحتفاالت بالعٌد الوطنى  –

 الموافقة على أن ٌتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة حٌال ذلك .القرار : 

 : ثانىالالموضوع 
الوارد من قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌاة العملٌاة بشا ن الطلاب المقادم مان الساٌد / الساٌد فاتح الخطاب 

م والاذى ٌطلاب فٌاه الموافقاة علاى تعٌاٌن ساٌادته  31/3/2015هللا على تنتٌن المدرس المساعد بالقسم بتاارٌ  
 بوظٌفة مدرس بذات القسم وذلك لحصوله على الدكتوراه .

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . الموافقةالقرار : 

 : ثالثالالموضوع 
زٌاد  الخطاب الاوارد مان قسام أصاول التربٌاة الرٌاضاٌة والتاروٌح بشا ن الطلاب المقادم مان ا نساة / نعماه أباو

 على الماجستٌر .  اجمعة المعٌدة بالقسم لتعٌٌن سٌادتها مدرس مساعد بالقسم وذلك لحصوله

 رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . الموافقة مع القرار :

 : رابعالالموضوع 

 الخطاااب الااوارد ماان كلٌااة التربٌااة الرٌاضااٌة جامعااة أسااٌوط بشاا ن الموافقااة علااى ناادب أ.د / محمااد طلعاات 
أبو المعاطى أستاذ ورئٌس قسم األلعاب  للتدرٌس بمرحلة البكالورٌوس خالل الفصل الدراسى الثانى مان العاام 

 ساعات نظرى أسبوعٌاً . 8م  بواقع  2014/2015الجامعى 
 الموافقررة علررى أن ٌكررون انترردا  سررٌادت  ٌرروم واحررد أسرربوعٌاً مررع رفررع األمررر للسررٌد األسررتاذ القررار : 

 الدكتور / رئٌس الجامعة .

 : خامسالالموضوع 

نادب د/ عاال طاه عباد هللا الخطاب الوارد من كلٌة التربٌاة الرٌاضاٌة جامعاة بناى ساوٌف  بشا ن الموافقاة علاى 
إسماعٌل المدرس بقسم التمرٌنات والجمباز للتدرٌس بمرحلاة البكاالورٌوس خاالل الفصال الدراساى الثاانى مان 

 م  لمدة ٌومٌن أسبوعٌاً . 2014/2015العام الجامعى 

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :

 
 : سادسالالموضوع 

لطلااب المقاادم ماان الاادكتور  / عبااد الماانعم مبااارك عمٌااد المعهااد العااالى للفنااون المساارحٌة أكادٌمٌااة الفنااون ا
بخصوص الموافقة علاى نادب الادكتور / محماد عبااس صافوت األساتاذ المسااعد بقسام المناازالت والرٌاضاات 

/ حرفٌة ممثال   مباارزة خ خاالل  المائٌة للتدرٌس بالمعهد العالى للفنون المسرحٌة بقسم التمثٌل واإلخراج مادة
 م لمرحلة البكالورٌوس . 2015/ 2014العام الدراسى 

مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / على انتدا  سٌادت  لمدة ٌومٌن أسبوعٌاً الموافقة  القرار :
 رئٌس الجامعة .

 :سابع الالموضوع 

أ.د / مصاطفى مصاطفى عطاوة األساتاذ بالقسام  الخطاب الوارد من قسم ألعااب القاوى بشا ن الطلاب المقادم مان
بشاا ن االنتقااال الااى القساام العلمااى الخاااص بالمساامى العلمااى لسااٌادته وقااد وافااق مجلااس القساام علااى نقاال سااٌادته 
وانتدابه داخلٌاً الستكمال عدد الساعات الخاصة به الحتٌااج القسام لاه . وتام عارض الموضاوع مان قبال رئاٌس 

 ناٌر ولم ٌتم اتخاذ أى قرار  بش ن هذا الموضوع بمجلس الكلٌة .القسم لمجلس الكلٌة فى شهر ٌ
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قد سبق اتخاذ قرار مجلس قسم طرق التدرٌس والتردرٌ  والتربٌرة العملٌرة ومجلرس الكلٌرة القرار : 
 بإرجاء الموضوع لحٌن تطبٌق الالئحة الجدٌدة .

 :عالقات الثقافٌة **لجنة ال

 ل  :األوالموضوع 
المدرس المساعد بقسم طرق  – ة/ تامر محمد جمال الدٌن حمادالسٌد  عثةالقرار الخاص بإنهاء ب

 تارٌ  مناقشة رسالة الدكتوراه خ واحتساب مدة عام وثالثة  1/7/1064التدرٌس بالكلٌة اعتبار من 

خ حتى ة مد آخرالٌوم التالى لنهاٌة  16/3/1063عشر ٌوما،  وهى المدة من   وإحدى شهور

 . ة الدكتوراهخ أجازة خاصة بدون مرتب تارٌ  مناقش 1/7/1064
 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :

 :  الثانًالموضوع 
 األستاذ بقسم األلعاب بالكلٌة لتسجٌل  –الطلب المقدم من السٌد د / طارق محمد خلٌل الجمال 

الدولى الخامس عشر  المؤتمر الدولى الثالث خ بحث علمى، والمنشور فى المؤتمر العلمى 6عدد  

 " ت ثٌر، وذلك ببحث بعنوان  1064دٌسمبر  6 -نوفمبر  19الرٌاضى خ، فى الفترة من  لإلبداع

لالعبى المشروع القومى  األساسٌةاأللعاب الصغٌرة على تطوٌر بعض القدرات التوافقٌة المهارات 
 ، و كذا الموافقة على الصرف." للهوكى
, وٌخاط  السٌد الدكتور/   عالٌ إلٌ الموافقة على التسجٌل والصرف عن البحث المشار  :  القرار

الالزمة للتسجٌل والصرف, وموافاة  واألوراقالستٌفاء االستمارات   -طارق محمد خلٌل الجمال 
 إلدارة البحوث العلمٌة بالجامعة. األمرالعالقات الثقافٌة بها معتمدة و مختومة حتى ٌتم رفع 
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 :  الثالث الموضوع
المدرس بقسم األلعاب بالكلٌة، لتسجٌل عدد  –الطلب المقدم من السٌدة د / دعاء حسنى محمد الشلقانى 

 لإلبداعخ بحث علمى، والمنشور فى المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر  المؤتمر الدولى الثالث 6 

التحلٌل البٌوكٌنمامنٌكى "ببحث بعنوان  وذلك ، 1064دٌسمبر  6-نوفمبر  19الرٌاضىخ فى الفترة من 

و كذا الموافقة على  ،"فى الكرة الطائرة ك ساس للتمرٌنات الخاصة لألماممن أعلى  اإلعدادلمهارة 
 الصرف.

, وتخاط  السٌدة الدكتورة / عالٌ  إلٌ الموافقة على التسجٌل والصرف عن البحث المشار :  القرار
الالزمة للتسجٌل والصرف, وموافاة  واألوراقاالستمارات الستٌفاء  -دعاء حسنى الشلقانى 

 البحوث العلمٌة بالجامعة. إلدارة األمرو مختومة حتى ٌتم رفع  العالقات الثقافٌة بها معتمدة
  : الرابع الموضوع

عالقة التنوع الجٌنى "بعنوان  –مشروع البحث العلمى المقترح من قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 
تم تسلٌم نسخة منه للعالقات الثقافٌة بالكلٌة، كبادرة تعاون مشترك بٌن جامعة  ، والذي"القصوى

 إلٌنوى شٌكاغو + كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة مدٌنة السادات.
ٌتم مخاطبة اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بالجامعة بنسخة المشروع المقدم من  قسم :  القرار

    زم.علوم الصحة الرٌاضٌة التخاذ الال
  : الخامس الموضوع

 1065ٌولٌو   65-63الطلب المقدم من أ.د/ حمدى عبده عاصم ـ للمشاركة كمتحدث خالل الفترة من 

نقاص الوزن بناء على الدعوة الموجهة لسٌادته فى  المؤتمر الدولى إل األمرٌكٌةبالوالٌات المتحدة 
 . خاألمرٌكٌةبالوالٌات المتحدة  -واللٌاقة  بفٌالدفٌا

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الموافقة على الطل  المقدم :  القرار
   : السادس الموضوع

األستاذ المساعد بقسم طرق التدرٌس،  -/ أمٌرة محمود طه عبد الرحٌم دالطلب المقدم من السٌدة 
لتدرٌب المٌدانى فى :  أخ بحث بعنوان " دلٌل إرشادى للطالب المعلمٌن فى ا ا تٌةلتسجٌل األبحاث 

ة تدرٌس قائمة على أنماط التعلم الكتساب ٌضوء إحتٌاجاتهم"  بخ بحث بعنوان " ت ثٌر إستراتٌج
 " األدائٌةالطالبات المعلمات الكفاٌات 

مع رفع  الموافقة على التسجٌل مع موافاة العالقات الثقافٌة باالستمارات معتمدة ومختومة.:  القرار
 ئٌس الجامعة .للسٌد أ.د / راألمر 

  :  السابع الموضوع
المغربخ بش ن طلب التعرٌف الخاص  –الخطاب الخاص بطلب المركز الثقافى المصرى  بالرباط 

ذلك لتنظٌم مؤتمر عن الجامعات المصرٌة   سة،اوضوابط الدربكل جامعة وبالبرامج الدراسٌة 
 الحكومٌة  .

س قسم علوم الصحة بالكلٌة , للعناٌة رئٌ –ٌتم مخاطبة السٌد أ.د/ حمدى عاصم :  القرار
عالٌ    إلٌ بالموضوع والمتابعة مع قسم العالقات الثقافٌة لموافاة المركز الثقافً المصرى المشار 

العامة للعالقات الثقافٌة  اإلدارةبالمواد المطلوبة , ثم ٌخاط  المركز الثقافى بالرباط من خالل 
 بالجامعة.
  : الثامن الموضوع
العامة للعالقات الثقافٌة بجامعة المنوفٌة ،  اإلدارة –لوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات الخطاب ا

من  األمرٌكٌةجنبى لـ جامعة وسكنسنخ بالوالٌات المتحدة اص بموافاتهم بما ٌفٌد الموقف األوالخ

عة مدٌنة سنوات مع جامعة المنوفٌة  ولٌس جام 5،ولمدة  8/61/1009االتفاقٌة الموقعة بتارٌ  

 . 64/61/1064السادات خ، والتى إنتهت مدة سرٌانها فى 
 لموافاةٌتم مخاطبة السٌدة الدكتورة / شٌرٌن ٌحً زكرٌا المهدي ـ بنسخة من الخطا   : القرار

 جامعة المنوفٌة بموقف الجامعة األمرٌكٌة المذكورة من اإلتفاقٌة المشار إلٌها عالٌ .
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  : التاسع الموضوع
ارد من وزارة الخارجٌة الخاص بمنظومة التعاون العلمى والثقافى بٌن مصر وكندا ، الخطاب الو

والمتضمن مذكرة مقترحة للتعاون فى مجال التعلٌم والتدرٌب الفنى والمهنى + قائمة ب هم المعاهد 
 الكندٌة المتمٌزة فى مجال التعلٌم التكنولوجى والفنى .

 ة بالتعلٌم الفنً والمهنً.الموضوعات خاص ألنحفظ الخطا  :  القرار
  : العاشر الموضوع

الخطاب الوارد من مكتب السٌد أ.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا ، والخاص بموافاتهم 
مع المعاهد األكادٌمٌة والعلمٌة والجامعات فى الصٌن ، وكذا  األكادٌمًمجال البمقترحات التعاون فى 

 ذكرات للتفاهم .طرح أي مقترحات إضافٌة أو م
ٌوجد فى الوقت الحالى أى  العامة للعالقات الثقافٌة  بالجامعة بأن  اللإلدارة الرد بخطا  :  القرار

بروتوكوالت تعاون مع الصٌن , وان الكلٌة ترح  بالتعاون مع دولة الصٌن فى مجال التعلٌم العالى 
إقامة الندوات  –لرٌاضٌة بٌن البلدٌن فى مجال التربٌة الرٌاضٌة وذلك  بتسهٌل إقامة المعسكرات ا

 -فى مجال التربٌة الرٌاضٌة األساتذةزٌارة  –رش العمل والمؤتمرات فى مجال التربٌة الرٌاضٌة وو
 تبادل المطبوعات والمنشورات فى مجال الرٌاضى.

 :  الحادي عشر الموضوع
لخاص بالبرنامج التنفٌذى لالتفاق بالجامعة وا –الخطاب الوارد من اإلدارة  العامة للعالقات الثقافٌة 

، وموافاتهم برأى الكلٌة 1005/1007الثقافى بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة السودان، لألعوام  

 فى مقترحات البرنامج التنفٌذى .
( من 02( )00( )01( )4( )3( )2مخاطبة الجامعة بأن الكلٌة تقترح إختٌار البنود ):  القرار

 .االتفاقٌة
  : الثانً عشر الموضوع

بالجامعة، والخاص بمشروع البرنامج التنفٌذى  –الخطاب الوارد من اإلدارة  العامة للعالقات الثقافٌة 
 بٌن جمهورٌة مصر العربٌة والمغرب، والمطلوب موافاتهم بمقترحات الكلٌة .

 ( )ح( )د( )ه( مخاطبة الجامعة بخطا  بأن الكلٌة تقترح إختٌار البنود المادة الثانٌة ):  القرار
 +الفقرة الخاصة بتبادل الوفود الثقافٌة والفرق الفنٌة والمعارض.

 **لجنة شئون التعلٌم والطال 
 الموضوع األول :

 م لرفعها لإلدارة . 2014/2015بخصوص مراجعة قواعد الرأفة والرفع عن العام الجامعى 

والطال  مع رفع األمر للسٌد أ.د /  الموافقة بناءاً على ما جاء من لجنة شئون التعلٌم القرار :
 رئٌس الجامعة .

 **لجنة الدراسات العلٌا والبحوث :
 الموضوع األول :

دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / شٌماء عبد العلٌم عبد الرازق محلٌس ة منح درج
المبرمجة على تعلٌم منهج  المدرس المساعد بقسم العاب القوى بعنوان " ت ثٌر استخدام خرائط المفاهٌم

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة "   تالعاب القوى لطالبا
فى التربٌة الرٌاضٌة  الفلسفةدكتوراه  ةدرج عالٌ  الموافقة على منح الدارسة المذكور ة القرار :

مع رفع األمر للسٌد أ.د / وذلك بناءا على التقارٌر الفردٌة والتقرٌر الجماعى للجنة المناقشة والحكم 
 رئٌس الجامعة .

 الموضوع الثانً :
  -الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثٌن اآلتى أسماؤهم وهم : ةمنح درج

المسجل بقسم العاب القوى بعنوان " ت ثٌر استخدام العاب القوى  بو زٌدمحمد عبد المنعم أحمد أ -6
 للمرحلة االبتدائٌة األزهرٌة " على تعلٌم بعض مسابقات العاب القوى لألطفال
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بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب   1005 أكتوبرالمقٌد بدورة   عادل عبد المولى إبراهٌم الغول-1

دراسة تحلٌلٌة لمشروع اللٌاقة البدنٌة لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من " والتربٌة العملٌة والمسجل بعنوان 
 " ةطنطا التعلٌمٌ  مرحلة التعلٌم األساسً بإدارة

والمسجلة بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب  1009المقٌدة بدورة أكتوبر  حمدأحمد سٌد أسالى -3

والتربٌة العملٌة  بعنوان "بناء مقٌاس جودة عوامل األمن والسالمة ب نشطة التربٌة الحركٌة لرٌاض 
 األطفال " 
ى التربٌة الرٌاضٌة وذلك درجة الماجستٌر ف  الموافقة على منح الدارسٌن المذكورٌن عالٌ القرار :

مع رفع األمر للسٌد أ.د /  بناءا على التقارٌر الفردٌة والتقرٌر الجماعى للجنة المناقشة والحكم
 رئٌس الجامعة .
 :الموضوع الثالث 

 -اعتماد التقارٌر السنوٌة  الخاصة بالباحثٌن األتً أسماؤهم وهم :
 تٌر خ ماجس     حجازى                إسماعٌلعمرو ٌحى  -6
 محمد حمدى محمد شطٌة                     ماجستٌر خ -1
   ماجستٌر خ     أمٌرة حسن حسٌن مصطفى               -3

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الموافقة  القرار :
 : الموضوع الرابع

ب المقٌد تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / عمرو عوض محمد رج
والمسجل بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بعنوان " ت ثٌر توجٌه  1060 أكتوبربدورة 

متر حرة على اإلٌقاع الحٌوي والمتطلبات البدنٌة والمستوى الرقمً  400األحمال التدرٌبٌة لمسابقة 

 لناشئ 
 السباحة "

 :تحت إشراف 
أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس   أ.د/ صالح محسن عٌسوى نجا            

 والتدرٌب 
 

أستاذ التدرٌب الرٌاضً المتفرغ بقسم طرق التدرٌس      أ.د/ محمد محمد زكى محمود      
 والتدرٌب  

                                              والتربٌة العملٌة بالكلٌة                                                                               
 المائٌة  توالرٌاضٌا تمدرس بقسم المنازال       د/ وسام محمد زكى حمدو          

 . مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعةالموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار :
 :الموضوع الخامس 

ربٌة الرٌاضٌة للباحث / نبٌل إبراهٌم إبراهٌم المقٌد بدورة  تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى الت
والمسجل بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  بعنوان " تصمٌم بطارٌة اختبار النتقاء  1063أكتوبر 

 سباحة الزعانف المونر "
 :تحت إشراف 

نازالت والرٌاضات المائٌة بقسم الم تأستاذ الرٌاضٌا           د/ مصطفى سامى عمٌرة        0أ

 المائٌة  بالكلٌة 
 حمد محمود عبد الحكٌم             أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة أد/ 0أ

 . مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار :
 : الموضوع السادس
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الرٌاضٌة للباحث / محمد إبراهٌم الدسوقً حشاد المقٌد  تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة
 بعنوان " التوافق النفسى وعالقته والمسجل بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  1063بدورة أكتوبر 

 ببعض المتغٌرات النفسٌة لدى العبً المصارعة " 
 :تحت إشراف 

 اضً ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة أستاذ علم النفس الرٌ         ىأ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌر
 والتروٌح بالكلٌة                                                             

 أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  بالكلٌة       حمد عبد الحمٌد عمارة       أ.د/ أ
 مدرس بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة                 د/ ربٌع السٌد سراج            

 . مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار :
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 : الموضوع السابع
بدورة   ةتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / مرٌم عادل كرتلى المقٌد

لمواد الصحٌة   بعنوان " ت ثٌر التمرٌنات الت هٌلٌة لتقوٌم بعض بقسم ا ةوالمسجل 1063أكتوبر 

 التشوهات القوامٌة لفئة الدوان سٌندروم وعالقتها بالسعات التنفسٌة " 
 تحت إشراف 

 مساعد بقسم المواد الصحٌة بالكلٌة   أستاذأ.م.د/ عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم                    
 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . على موافقة القسم الموافقة بناءا القرار :

 :الموضوع الثامن 
عبد الفتاح حبٌب   المقٌد  تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / محمد السٌد

 روالمسجل بقسم المواد الصحٌة بعنوان " الثقافة الصحٌة وعالقتها بانتشا 1063أكتوبر بدورة 

 "ساسى بإدارة منشاة القناطر التعلٌمٌة بالجٌزة األولى من التعلٌم األتشوهات القوامٌة لتالمٌذ المرحلة ال
 تحت إشراف 

 أ.د/ ناصر مصطفى السوٌفى                   أستاذ الصحة الرٌاضٌة جامعة المنٌا 
أستاذ الصحة الرٌاضٌة مع إضافة أ.د / أحمد على حسن  الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار :

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .جامعة حلوان 
 : الموضوع التاسع

تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / محمود معوض عبد الجواد الصباغ   
ٌف غذائى على والمسجل بقسم المواد الصحٌة   بعنوان " أثر برنامج تثق 1063المقٌد بدورة  أكتوبر 

 بمحافظة المنوفٌة " ةالوعى الغذائى للمدرب الرٌاضً باألندٌ
 :تحت إشراف 

 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن                 أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد كلٌة
 ة المنوفٌة                    االقتصاد  المنزلى جامع                                                                   

 أستاذ مساعد بقسم المواد الصحٌة بالكلٌة       أ.م.د/ عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم      
 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار :

 : الموضوع العاشر
ٌة للباحث / عادل جالل ماجستٌر فى التربٌة الرٌاضإعادة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ال

بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة عنوان   1007 المقٌد بدورة أكتوبرشوقى عباس 

 الرسالة 
" برنامج تدرٌبى باستخدام تمرٌنات بدنٌة موجهه لتحسٌن المستوى المهارى للسالسل الخلفٌة على 

 . 65/6/1060وتارٌ  تسجٌل البحث " الجمباز جهاز الحركات األرضٌة لناشئ 

 -:تحت إشراف 
د/ صالح محسن عٌسوى نجا             أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس 0أ

 والتدرٌب 

 أستاذ ورئٌس قسم التمرٌنات والجمباز بالكلٌة   د/ أشرف عبد اللطٌف الخولى          0أ

 م              مدرس بقسم التمرٌنات والجمبازد/ ٌاسر على قطب عبد الحلٌ
  -بعد : أسمائهم االتى األساتذةتشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

د/ صالح محسن عٌسوى نجا         أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس 0أ 

 والتدرٌب 
                                                                بالكلٌة                                                                       

 مشرفا
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 م ٌد/ أشرف عبد اللطٌف الخولى          أستاذ بقسم التمرٌنات والجمباز ووكٌل الكلٌة  لشئون التعل0أ

                                                         طالب بالكلٌة   وال                                                              
 مشرفا

 األساسٌة   تد/ محمد فؤاد حبٌب                   أستاذ تدرٌب الجمباز ورئٌس قسم تدرٌب الرٌاضٌا0أ

للبنٌن بالهرم جامعة  ٌةبكلٌة التربٌة الرٌاض                                                               
 مناقشا                                       حلوان 

 د/ محمد محمد زكى  محمود             أستاذ التدرٌب الرٌاضً المتفرغ بقسم طرق التدرٌس 0أ 

                 العملٌة بالكلٌة والتربٌة والتدرٌب                                                                             
 مناقشا                                            

 . الموافقة لظروف خاصة بالباحث وقبول االعتذار المقدم من الباحث القرار :
 : الموضوع الحادي عشر

حسن حسٌن / أمٌرة  ةتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث
والحاصلة على بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة شعبة عامة وسجلت الباحثة  1060المقٌدة بدورة أكتوبر 

المائٌة  بعنوان " ت ثٌر استخدام الكمبٌوتر جرافٌك على بعض جوانب  تبقسم المنازالت والرٌاضٌا
 تعلم سباحة الصدر للمبتدئٌن " 

 -: إشرافتحت 
 تأستاذ السباحة  ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضٌا            محمد          مصطفى د/ منى 0أ

 المائٌة بالكلٌة 
 المائٌة  تحمد محمود عبد الحكٌم                 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌاد/ أ

 المائٌة     تد/ سماح محمد أمٌن حالوة                   مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا
  -بعد : أسمائهماالتى  األساتذةنة المناقشة والحكم من السادة تشكٌل لج

 هللا   أستاذ طرق التدرٌس ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم  أ.د/ عصام الدٌن متولى عبد 
                                                           والطالب                                                                          

 مناقشا 
 أستاذ السباحة ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا كلٌة التربٌة طارق محمد ندا                 أ.د/

                                      الرٌاضٌة جامعة الزقازٌق                                                                      
 مناقشا

المائٌة  تأستاذ السباحة  ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضٌا     محمد           مصطفى أ.د/ منى 
 بالكلٌة    

                                                                                                                                                    
 مشرفا
المائٌة                 تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا     حمد محمود عبد الحكٌم           أد/ 

 مشرفا
 الموافقة مع رفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة . القرار :
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 : الموضوع الثانى عشر
التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / ٌسرا طلعت تاج الدٌن تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى 

والمسجلة أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  بعنوان " شغب المالعب  1009المقٌدة بدورة أكتوبر 

 وعالقته بالمستوى القٌمى لدى عٌنة من المشجعٌن " 
 : تحت إشراف
 الرٌاضً ورئٌس القسم بالكلٌة  أستاذ علم النفس    الباقٌرى                 إبراهٌمأ.د/ محمد 

 د/ نرمٌن رفٌق محمد                              أستاذ مساعد بذات القسم 
 د/ محمد حسٌن بكر سلم                        أستاذ مساعد بذات القسم           

 -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :
أستاذ علم النفس الرٌاضً ورئٌس القسم بالكلٌة                            الباقٌرى  إبراهٌمأ.د/ محمد 

 مشرفا 
 عبد الغنى                   أستاذ علم النفس الرٌاضً ووكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة أمٌنأ.د/ مختار 

                                                      جامعة بنى سوٌف                                                                
 مناقشا

                        أ.د/ وائل السٌد قندٌل                  أستاذ القٌاس والتقوٌم بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح       
                                                                                                                                                  

 مناقشا 
     د/ نرمٌن رفٌق محمد                            أستاذ مساعد بذات القسم                                         

 مشرفا
 لسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .مع رفع األمر ل الموافقة بناء على موافقة القسم القرار :

 :الموضوع الثالث عشر 
/ احمد عبد الرؤف على  تٌر  فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجس

والمسجل بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان " فاعلٌة  1066طلبة والمقٌد بدورة أكتوبر 

 مهارات الهجومٌة فى كرة السلة وعالقتها ببعض المتغٌرات النفسٌة "فى تعلم ال مخرائط المفاهٌ
 -: إشرافتحت 

 أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح    د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى                  0أ

د/ عادل رمضان بخٌت                               أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة 
 لتروٌحوا

 -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :
 عبد المجٌد        أستاذ المناهج وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن بالهرم  دأ.د/ على محم

                                                    جامعة حلوان                                                                  
 مناقشا 

 أستاذ علم النفس الرٌاضً ورئٌس القسم بالكلٌة                           الباقٌرى    إبراهٌمأ.د/ محمد 
                                                                                                                                            

 مشرفا 
أستاذ القٌاس والتقوٌم بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة             أ.د/ وائل السٌد قندٌل                

 والتروٌح          
                                                                                                                                             

 مناقشا 
 أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح                     د/ عادل رمضان بخٌت     

                                                                                                                                             
 مشرفا
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 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . الموافقة بناء على موافقة القسم القرار :
 :الموضوع الرابع عشر 

أصول بقسم والمسجلة  1009مد مدة الدراسة للباحثة / ٌسرا طلعت تاج الدٌن المقٌدة بدورة أكتوبر 

المستوى القٌمى لدى عٌنة من ب ٌح  بعنوان " شغب المالعب وعالقتهالتربٌة الرٌاضٌة والترو
 . 30/9/1065الى  6/60/1064المشجعٌن " وذلك فى الفترة من 

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الموافقة  القرار :
 : ما ٌستجد من أعمال **

 الموضوع األول :
ة بقسم المواد الطلب المقدم من السٌد أ.د / سعٌد فاروق عبد القادر موسى أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاض

لعام الدراسى القادم لكة العربٌة السعودٌة مالصحٌة بش ن الموافقة على تجدٌد إعارة سٌادته للم
1065/1066 . 

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الموافقة  القرار :
 : الموضوع الثانى

التدرٌس والتدرٌب والتربٌة  المدرس بقسم طرقالطلب المقدم من السٌد د / عبد هللا عبد الحلٌم محمد 
رفع االنتاج العلمى للجنة الترقى   شعبة رٌاضة مدرسٌة خ حٌث أنه استوفى المدة بش ن العملٌة 

 .الزمنٌة المقررة 
 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الموافقة  القرار :

 
 .... وهللا ولى التوفٌق............ ظهراً  الثالثةنتهً اجتماع المجلس فً تمام الساعة إوقد 
 
 

  أهني سز اجمللس
 رئيس اجمللس وعويد الكليت 

  حمود إبزاهين الباقريىأ.د/ 
 يــــيســدى الســمحأ.د/  

 


