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 محضر اجتماع
 (176الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 16/2/2016 الموافق ثالثاءالمنعقدة يوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءالحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

وكيل الكلية لشئون التعليم  لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  16/2/2016

 -عميد الكلية وبحضور كل من :والطالب وقائم بعمل 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / حمدى عبده عاصم  1

 رئيس قسم العاب القوى أحمد سالمأ.د / بكر محمد  2

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 5

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  6

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    7

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  8
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   أ.م.د / طارق محمد عبد الرءوف 9

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 10

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال 11

 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   12

 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 13

 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  14

  عن الحضور : اعتذرو
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على

 قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.م.د / أمل صالح سرور 
 والتدريب والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق التدريس  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع

  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 

أعضاء  ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (176الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 
 م 16/2/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ571أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )
 م  .51/5/6152
ً ثا  جدول األعمال: نيا

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .
 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.
ً   القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثانى
ومحضر اجتماع المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر 

 . 1076فبرايرعن شهر المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة 
ً   القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد تشكيل لجنة 

 صياغة الميثاق األخالقي 
 .القرار :  أحيط المجلس علماً .

 :  لرابع الموضوع ا
 بشأن إنشاء وحدة متابعة وخدمات الخريجين .

 . الموافقة  القرار :
 : الموضوع الخامس

 وحدة الوسائل السمعية والبصرية .بشأن إنشاء 
 . الموافقة  القرار :

 : الموضوع السادس
 بشأن إنشاء وحدة نظم تقويم االمتحانات .

 . الموافقة  القرار :
 **شئون أعضاء هيئة التدريس :

 ل  :األوالموضوع 
بشأن المذكرة المقدمة بخصوص إنهاء خدمة السيد الدكتور / أيمن رشاد حااف  حساين األساتال المسااعد 

 .وحتى تاريخه  81/2/2182بقسم المنازالت والرياضات النقطاعه عن العمل اعتباراً من 
 الجامعة .رفع األمر للسيد أ.د / رئيس مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والموافقة   القرار :

 :  ثانىالالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم من السيد / محمد عبده 

 على رسالن المعيد بالقسم لتعيينه مدرس مساعد بذات القسم وللك لحصوله على الماجستير .
  الجامعةالموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس   القرار :

 

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

الخطاب الوارد من مكتب السيد األستال الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 -: بخصوص ترشيح أعضاء هيئة التدريس للحصول علي الجوائز
 جائزة الجامعة للتفوق  1ب   جائزة الجامعة التشجيعية 1أ

وأخطر مجلس الكلية بالعلم مع سرعة الرد على العالقات تم التوزيع علي األقسام العلمية  القرار :

 الثقافية .
 :الثاني الموضوع 
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نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث / الخطاب الوارد من مكتب السيد األستال الدكتور 
المناهج وتدريب المعلم وتضمن اللقاء استعداد الجانب بخصوص مجال التعليم والتعليم العالي وتطوير 

النيوزيلندي إلقامة اتفاقيات تآخي بين الجامعات المصرية والنيوزيلندية تضم تبادل األساتذة لفترات 
دراسية، وتبادل الزيارات بين الهيئات التدريسية وقد طلبت هيئة التعليم النيوزيلندية تحديد نقطة اتصال 

 زارات المعنية والجامعات المهتمة في مصر للتواصل المباشر معهابينها وبين الو
تم التوزيع علي األقسام العلمية وأن المواد المطروحة  ال تتفق مع تخصصات الكلية فى :   القرار

 . مجال التربية الرياضية
   : الثالث لموضوعا

ن التبادل الثقافي ما أبش ةوالعالقات الثقافيالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث 
برنامج عمل  81/88/2182بتاريخ  881ن لجنة العالقات الثقافية قد ناقشت في جلستها رقم أيفيد ب

للتعاون الثقافي والعلمي التعليمي بين وزارة القوي البشرية في حكومة المجر ووزارة التعليم العالي في 
 .5102/5102جمهورية مصر العربية لألعوام 

 الفقرة الرابعة وهى مجال العلوم والعالقات األخرى وتم اختيار منها األتي: اختيارتم  : القرار
 . تبادل المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية-0
 . مشروعات بحثية مشتركة -5
 : الرابعلموضوع ا

بشأن التبادل الثقافي ما  ةالعليا والبحوث والعالقات الثقافيالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات 
البرنامج 81/88/2182بتاريخ  881ن لجنة العالقات الثقافية قد ناقشت في جلستها رقم يفيد بأ

ئرية الديمقراطية الشعبية التنفيذي بين وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والحكومة الجزا
ن تقوم الجامعات بتفعيل أحيث أحيطت اللجنة علما بالموضوع وأوصت ب 2182/2182 لألعوام

وموافاة أمانة المجلس بمرشح  (2( ماعدا رقم )6 :8االستفادة من البنود العامة وهي أرقام ) من 
 .خر إحتياطى آأساسي و

مشفوعا تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية وموافاتنا بمرشح أساسي وأخر إحتياطى :  القرار
 .بالسيرة الذاتية لمخاطبة الجامعة

 : الخامسموضوع ال
ن التبادل الثقافي ما بشأ ةالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافي

مشروع مذكرة 81/88/2182بتاريخ  881ن لجنة العالقات الثقافية قد ناقشت في جلستها رقم أيفيد ب
ً وزارتي التعليم العالي في كل من مصر وجمهوالتفاهم بين   رية تشاد ، حيث أحيطت اللجنة علما

 . بالموضوع وأوصت بان تقوم الجامعات بموافاة أمانة المجلس بأية مقترحات في هذا الشأن
( من  02 -  6-  4  - 5الفقرة رقم ) اختيارتم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية و تم :  القرار

 البنود المطروحة.
 : السادسموضوع ال

الخطاب الوارد من ن بشأ ةالخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافي

بروتوكوالت  أوي مذكرات تفاهم متضمنا عدم الموافقة علي إتمام أ مكتب الوزير بوزارة التعليم العالي

بعد الرجوع  إال" USAIDللتنمية الدولية " األمريكيةبين الجامعات والمعاهد المصرية مع الوكالة 

 .إليها
 .وعدم المخالفة  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية للعلم والتنبيه:   القرار

 :السابع الموضوع 

لدراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص تطلع جامعة بنجالديش لالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

 العالمية إلي إقامة تعاون بينها وبين جامعة مدينة السادات في المجال البحثي واألكاديمي 

 -اآلتية :نا بالتخصصات وتم التوزيع مرة أخرى علي األقسام العلمية بالكلية  وواف:  القرار

 -:فتح قنوات فى مجال 
 . علوم التربوية النفسية الرياضية في مرحلة الدراسات العلياالمجال  -0

 : الثامنالموضوع 
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الخطاب الوارد من  السيد األستال الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بخصوص 

والبحث مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية في مجال التعليم 

 . العلمي

 : تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية وقرر األتي:  القرار

 .األكاديميةالقيام بأنشطة بحثية مشتركة وتبادل المعلومات والمواد العلمية والنشرات -8
 . تبادل أعضاء هيئات التدريس والباحثين والموظفين اإلداريين -2
 . األبحاثتبادل طالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا للدراسة وإجراء  -1
 . خريوالمؤتمرات واألحداث العلمية األ التنظيم المشترك والمشاركة في المحاضرات والندوات -4
لدعم التعليم عن   يتبادل المعرفة والخبرات في برامج وتكنولوجيات ومنهجيات التعليم االلكترون -2

  .أنشطة التعاون في إطار هذه االتفاقية ستخضع لقوانين وتشريعات كل دولة نبعد علما بأ
 :  التاسع لموضوعا

 البطاوى المدرس بقسم األلعاب على تسجيل وصرف البحث  عبد الفتاح الطلب المقدم من د/خالد

 -التالى :

المجلة العلمية التي تم  اسم البحث م

 النشر فيها

تاريخ 

 النشر

 مكان النشر

8 An analytical study for basic 
skills and its effectiveness 
on Matches results of volleu 
ball at Beijing and London 
Olympic Games 

Assiut journal of 
sport seience 
and art  

2013 Facuity of 
physical 
education 
assiut 
university  

فاة العالقات امع مو 1والصرف بناءا علي موافقة مجلس القسمعلي التسجيل  الموافقة القرار:
 ةومختومة حتى يتسنى لنا استخراج قرار نائب رئيس الجامع ةالثقافية باالستمارات المطلوبة معتمد

  . للدراسات العليا والبحوث للموافقة

  : شراالع لموضوعا

د/وسام  د/ خالد عبد الفتاح البطاوى ،  -لكل من :مشترك للبحث الصرف مكافأة النشر الدولي وتسجيل 

 محمد زكي المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية :

المجلة العلمية التي تم  اسم البحث م

 النشر فيها

تاريخ 

 النشر

 مكان النشر

8 The effect of aquatic ply 

metric training on some 

physical fitness variables 

among volleyball players  

Assiut  journal of 

sport seience 

and art 

2014 Facuity of 

physical 

education 

assiut 

university  

فاة العالقات امع مو 1القسم علي التسجيل والصرف بناءا علي موافقة مجلس الموافقة القرار:

 ةومختومة حتى يتسنى لنا استخراج قرار نائب رئيس الجامع ةالثقافية باالستمارات المطلوبة معتمد

  . للدراسات العليا والبحوث للموافقة

 حادى عشر ال لموضوعا
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الخاصة د/محمد طلعت أبو المعاطى األستال بقسم األلعاب على تسجيل األبحاث أ.الطلب المقدم من 

 : بسيادته وهم

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

8 

بناء إستراتيجية تدريبية لألداءات الحركية 

المهارية المركبة كمؤشر لتوجية التدريب 

 لناشئى هوكى الصالة

 م82/2111 فردى
مجلة أسيوط لعلوم وفنون 

 التربية الرياضية

2 

دراسة مقارنة لتأثير استخدام أنواع مختلفة 

من تدريبات )األثقال، البليومترك، 

الباليستي( على تنمية القدرة العضلية 

للذراعين ومستوي األداء المهاري لالعبي 

 الهوكي وتنس الطاولة

 مشترك

 

 م82/2111

 

مجلة جامعة المنوفية للتربية 

 البدنية والرياضة

1 

بالمشاركة في رؤية مقترحة لإلدارة 

 المؤسسات الرياضية

 

 م82/2111 مشترك

مجلة بحوث التربية الرياضية 

كلية التربية الرياضية للبنين   –

 جامعة الزقازيق –

4 

The Effect of a Recovery 

Program on some Physical & 

Psychological Changes of 

Tennis Players 

 م6/2181 فردى
World Journal of 

Sport Sciences 

2 

An Analytical Study of Some 
 Aspects of the Technical and 
Tactical Aspects in the World 

Cup for Juniors in Field 
Hockey 

 م82/2181 فردى
World Journal of 
Sport Sciences 

6 

Effect of Using Closed Loop 
Theory on Performance 

Levelof Some Basic Skills of 
Table Tennis Juniors 

 م4/2188 مشترك
World Journal of 
Sport Sciences 

2 

التنبؤ بالحالة البدنية في ضوء مفهوم الذات 

 كمؤشر

 لتقنين األحمال التدريبية لالعبي التنس
 

 م8/2182 فردى

المجلة العلمية للتربية البدنية 

بكلية التربية  –والرياضة 

جامعة  –الرياضية للبنين 

 حلوان

1 

A Training Program to 
Improve Some Complex Skill 
Movement Performance of 

Field Hockey Players 

 

 م2181 مشترك

The 11 International 
Scientific Conference 

For Physical 
Education and 

movement  Science 
"sports in theory and 
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قافيررة فرراة العالقررات الثاومو 1علرري التسررجيل بنرراءا علرري موافقررة مجلررس القسررم الموافقررة القرررار:

ومختومررة حتررى يتسررنى لنررا اسررتخراج قرررار نائررب رئرريس الجامعررة ة باالسررتمارات المطلوبررة معتمررد

 . للدراسات العليا والبحوث للموافقة

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

الطالبة / سمر أسامة عبد المنعم المقيدة بالفرقة الثانية والذى يوصى بقبول تقرير الطبى المقدم من ال

 وفقاً للتقرير المرفق . 81/8/2186العذر المرضى فى مادتى علم الحركة وكرة اليد يوم 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 ثانى :الموضوع ال

ان العملى حبالفرقة األولى بشأن تأجيل امت لاالطالب / عبد الله توفيق محمد كمالتقرير الطبى المقدم من 

 .فى مواد الفصل الدراسى األول وفقاً للتقرير المرفق 

 فى تقديم الطلب . لتأخر الطالب  عدم الموافقة القرار : 

 : ثالثالموضوع ال
 الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة بخصوص تأجيل قيد 

  . 2182/2186الطالب / عبد الهادى خليفة جابر كويتى بالفرقة األولى للعام الجامعى 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول

للغة اجامعة المنوفية وللك لتدريس مقرر  اآلدابحسين من كلية  أبوانتداب الدكتور / حسن حامد 

 . 2182/2186ماجستير للعام الجامعى   األولىاالنجليزية لطالب الفرقة 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة  القرار :

 الموضوع الثاني : 

حمد المدرس المساعد  أمنح درجة دكتوراه الفلسفة  فى التربية الرياضية للباحث / السيد صالح السيد 

برنامج هوائي علي تحسين الوظائف التنفسية  تأثير بقسم المواد الصحية  والمسجل تحت عنوان "

  .لعمال مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري  " 

مع رفع األمر الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  القرار :

 للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .

 الموضوع الثالث :

والمسجل  األلعابحمد معال بقسم أحمد مدحت أ فى التربية الرياضية للباحث / الماجستير منح درجة 

بعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئي كرة القدم  أداءالمباريات المصغرة علي  تأثيرتحت عنوان" 

" 

مع رفع األمر  الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم القرار :

 للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .

 : رابعالموضوع ال

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير  فى التربية الرياضة للباحثة / رنا محمد عبد الفتاح عبد 

تربية الرياضية والترويح والمسجلة تحت عنوان " فاعلية برنامج باستخدام العاب ال أصولالجليل  بقسم 

 صغيرة علي مستوي السلوك العدواني لطالب المرحلة االبتدائية "

 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 والترويح   ةأستال علم النفس الرياضي بقسم أصول التربية الرياضي الباقيري     إبراهيمد/ محمد 1أ

    ورئيس القسم  بالكلية                                                                      

 مشرفا  

practice " 
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التربية الرياضية والترويح  وقائم   أصولالتنس  بقسم  إدارة أستال د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1أ

     بعمل عميد الكلية                      

 ً  مناقشا

 والترويح  ةأستال علم النفس الرياضي بقسم أصول التربية الرياضي عبد الغني   أميند/ مختار 1أ

 بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف                                                   

 مناقشا                                                   

والترويح بالكلية جامعة   ةأستال مساعد  بقسم أصول التربية الرياضي .م.د/ نرمين رفيق محمد  أ

ً      السادات    مدينة   مشرفا

 بناءاً على موافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة . ةالموافق القرار :

 

 

 : خامسالموضوع ال

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير  فى التربية الرياضة للباحث/ وسام جمال محمد أبو

علي مستوي بعض السعد بقسم األلعاب والمسجل تحت عنوان " تأثير برنامج تدريبي للقدرات التوافقية 

 المهارات المندمجة لناشئي كرة القدم "

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

جامعة مدينة  –أستال كرة القدم بكلية التربية الرياضية  د/ محمود حسن محمود الحوفي 1أ

 مشرفا       السادات 

جامعة –تدريب كرة القدم وعميد كلية التربية الرياضية  أستال حمد  أشرف عبد العزيز أد/1أ

ً   كفر الشيخ                        مناقشا

جامعة مدينة  –بكلية التربية الرياضية  األلعابأستال بقسم   د/ طارق محمد النصيري   1أ

 مناقشا        السادات

  األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .ة بناءاً على موافقة مجلس القسم مع رفع الموافق القرار :
 :  سادسالموضوع ال

لدرجة  المقيدحمد جمال الدين عفيفي أ تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /

بقسم المنازالت والرياضات المائية تحت عنوان " تصميم  تير فى التربية الرياضية والمسجلالماجس

 النظرية والعملية  في رياضة الغوص" لألساسياتمقرر الكتروني 

 تحت إشراف :

قسم المنازالت والرياضات المائية كلية السباحة ب أستال  د/ احمد محمود عبد الحكيم 1أ

 مدينة السادات الرياضية جامعةالتربية 

أستال مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  الله عبد الحليم محمد   د/ عبد1م1أ

 بالكلية

المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية التربية  الله عصام الدين الدياسطي  د/هبة

 لرياضية جامعة مدينة السادات ا

ًً على موافقة مجلس القسم القرار :  مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة . الموافقة بناءاُ

 : سابع الموضوع ال

تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد خالد عبد الحميد شافع المقيد 

لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم األلعاب تحت عنوان " عالقة السلوك التنافسى 

 ممتاز لكرة القدم " بفاعلية بعض المهارات الهجومية لمراكز اللعب ومستوى المنافسة لالعبى الدورى ال

  : إشرافتحت 

 بالكلية  األلعابكرة القدم بقسم  أستالد/ محمود حسن الحوفى                  أ.

 بالكليةلتربية الرياضية والترويح ا وللم                  مدرس بقسم أصد/ محمد حسين بكر س

 بالكلية  األلعابمدرس بقسم                    إبراهيمكامل  أكرمد/ 
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ًً على موافقة مجلس القسمالقرار :   مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة . الموافقة بناءاُ

 : ثامن الموضوع ال

 ةتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث/ عمار محمد محمد أبو سعيدة المقيد لدرج

الماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية تحت عنوان " برنامج 

علي فاعلية  البرم في رياضة المصارعة وتأثيره لتنمية القوة للعضالت العاملة في مهارة الدفاع ضد

 " األداء

 :  األساتذةعلي الرسالة  من السادة  اإلشرافوتشكيل لجنة 

أستال المصارعة المتفرغ  بقسم المنازالت والرياضات    األشرمأ.د/ محمد نبوي 

              المائية بالكلية 

 ً  مشرفا

ً المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية   د/بالل مرسي محمد وتوت                   بالكلية  مشرفا

ًً على موافقة مجلس القسمالقرار :   رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة . مع الموافقة بناءاُ

 : تاسعالموضوع ال

ماضي المقيدة لدرجة  أمينتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة/ سارة فتحي 

" التربية الرياضية والترويح تحت عنوان  أصولالماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة بقسم 

 "نحو عملية التدريس  باتجاهاتهمالضغوط المهنية لدي معلمات التربية الرياضية وعالقتها 

  :إشراف  تحت 
 التربية والترويح ورئيس  أصولأستال علم النفس الرياضي بقسم   الباقيري     إبراهيمأ.د/ محمد 

 القسم  بالكلية                                                                          

 بالكلية                  صول التربية الرياضية والترويح المدرس بقسم أ         د/فتحي توفيق حفينة

ًً على موافقة مجلس القسمالقرار :   رئيس الجامعة . مع رفع األمر للسيد أ.د/ الموافقة بناءاُ

 : عاشرالموضوع ال

 :بعد وذلك النتهاء المدة القانونية وهم  أسمائهمتى قيد الطالب اآل إلغاء

 درجة الماجستير   تامر على عبد السالم النجار  -8
 درجة الماجستير  محمد جمعة يسيونى على العريان  -2
 درجة الماجستير   محمود  تامر محمود طه -1
 درجة الماجستير   المجد  أبومحمد احمد  -4
 درجة الماجستير   حمد أحمد أمحمد محمد  -2

 / رئيس الجامعة . أ.دمع رفع األمر للسيد الموافقة  القرار : 
 حادى عشر :الموضوع ال

 المقيدعبد العظيم شرف الدين محمد شحات  تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /

تحت  طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  الرياضية والمسجلتير فى التربية الماجس لدرجة

 " ىبرنامج تعليمى لبعض مهارات كرة اليد فى ضوء التحليل الكينماتيكعنوان " 

 

 تحت إشراف :

 ميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة المتفرغ بالقسم ال أستال   سعيد عبد الرشيد خاطر د/ 1أ

 مدرس بقسم األلعاب بالكلية      د/ أكرم كامل إبراهيم 

ًً على موافقة مجلس القسم القرار :  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءاُ

 ثانى عشر :الموضوع ال

تير الماجس لدرجة أسماء حسنى شلتوت المقيدة / ةتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث

تأثير تحت عنوان "  طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةبقسم  والمسجلةفى التربية الرياضية 

 "استخدام النمالج التفاعلية ثالثية األبعاد على تعلم الوثب الطويل 

 تحت إشراف :
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 بالقسم مساعد  أستال   .م.د / رحاب عادل عراقى  أ

 قسم المدرس ب      أحمد طلحة حسين د/ 

ًً على موافقة مجلس القسمالموافقة  القرار :  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . بناءاُ
 -ما يسجد من أعمال :**

 : الموضوع األول
العرض المقدم من السيد أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب القائم بأعمال عميد الكلية للخطابات الواردة من 

األطفال وللك لضرورة مشاركة لعالج سرطان  51351بخصوص مشروع الجنية لمستشفى الجامعة 
 الجامعة فى هذا الصرح القومى .

التوصية بسرعة إرسال الرد للجامعة فى هذا مع على تفعيل برنامج مشروع الجنية  الموافقة القرار :
 الخصوص .

 
 ............... والله ولى التوفيق. ظهراً  الثالثةنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 

 
 

  أمين سر المجلس       
 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 
 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


