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 محضر اجتماع
 (181الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 20/7/2016 الموافقربعا  المنعقدة يوم األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قالمواف ربعا الحادية عشر من صباح يوم األاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

م وكيل الكلية لشئون التعلي لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  20/7/2016

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

 وكيل الكلية لشئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة  إبراهيم الباقيرىأ.د/ محمد  2

 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم 3

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

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 6

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  7

 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 8

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    9

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  10
 قسم أصول التربية الرياضية والترويح رئيس   أ.د / وائل السيد قنديل 11

  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة  12

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   أ.م.د/ محمد عبد المنعم إبراهيم 13

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال 14

 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   15

 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 16

 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  17

  عن الحضور : اعتذرو
 رئيس قسم التمرينات والجمباز          أ.م.د / أمل صالح سرور 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 

ا  أعض 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
 (181الجلسة رقم )
 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 20/7/6/2016 الموافق ربعا األالمنعقدة يوم 
 

 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ081)أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم 
 م  .10/6/1106
ً ثا  : جدول األعمالنيا

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

 جامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجلس ال
ً   القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثانى

 2015/2016 الميزانية الختاميةأعتماد -

 م2016/76أعتماد موازنة العام الدراسي  -

 أحيط المجلس علماً. القرار :
 :  الموضوع الثالث

يو ليوالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 
6102 . 
ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
االقتراح المقدم من أ.د/ حمدى عبده عاصم بتحديد قيمة إيجاريه بقاعة المناقشة الجديدة من داخل الكلية 

 جنية . 051جنية ومن خارج الكلية بمبلغ  051بمبلغ 
 جنية . 051جنية من داخل  الكلية ومن الخارج  011الموافقة على أن يكون  القرار :

 **شئون أعضا  هيئة التدريس :
 :ل األوالموضوع 

مد الطلب المقدم من الدكتور / أح الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن
ته أجازه للعمل بالمملكة العربية دأمين أحمد الشافعى األستاذ المساعد بالقسم للموافقة على منح سيا

 م . 6102/6102السعودية لمدة عام تاسع للعام الجامعى 
 .الموافقة  القرار :

 : الثانىالموضوع 
عاصم / سيدالطلب المقدم من ال الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن

عبد القادر قنديل المعيد بالقسم لتعيينه بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله على الماجستير 
. 

 .الموافقة  القرار :
 : الثالثالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيدة / نادية صالح على السيد 
 إسماعيل المدرس المساعد بالقسم لتعيين سيادتها مدرس بذات القسم وذلك لحصولها على الدكتوراه .

 .الموافقة  القرار :
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 :الرابع الموضوع 
سالى عبد الستار عامر محفوظ بشأن الطلب المقدم من السيدة / مواد الصحية الخطاب الوارد من قسم ال

 المدرس المساعد بالقسم لتعيين سيادتها مدرس بذات القسم وذلك لحصولها على الدكتوراه .
  .الموافقة  القرار :

 : الخامسالموضوع 
/  ميرفت  رجب الفالحة ,  الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيدة

ج لتنمية برنام" لتشكيل لجنة فحص ثالثية لرسالة الدكتوراه المقدمة بعنوان  قسمالب مساعدال مدرسال

حيث  " فى استخدام البدال فى أداء مؤلفات االلة العضلي لدى دارسى البيانو و أثره التوافق العصبى

 . 6100/  01/  66منحت الدرجة العلمية بتاريخ  

 : تشكيل لجنة الفحص الثالثية منالموافقة على  القرار( :)

 استاذ و رئيس قسم التمرينات و الجمباز        .د/  امل صالح  محمد سرور           أ -

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية                                                        

  استاذ الموسيقى الشرقية و رئيس قسم التربية      غادة محمد حسنى احمد           .د/ أ -

 جامعة المنوفية –الموسيقية  بكلية التربية النوعية                                                        

 النوعية لخدمة.د/  سحر عبدالمنعم حنفى              استاذ البيانو و وكيل كلية التربية أ -
  جامعة المنوفية –المجتمع والبيئة                                                                        

 

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

 وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن دراسات العليا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل
مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان في مجال التعليم العالي لألعوام 

6102/6102. 

 .الموافقة  القرار :
 : ثانىالموضوع ال

 التربية الرياضيةد/طارق محمد خليل الجمال االستاذ المساعد بقسم االلعاب كلية 1م1الطلب المقدم من أ
جامعة مدينة السادات بخصوص المشاركة وبالحضور والنشر ببحث فردي في المؤتمر العلمي الدولي 
السابع )التنمية البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة( المقام بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان 

عنوان " التخطيط إلدارة الوقت في التدريب  أكتوبر تحت 0سبتمبر الي  62والمقرر اقامته في الفترة من 
 والمباريات وعالقته بفاعلية االداء ومستوي النتائج لرياضة الهوكي"

 .الموافقة  القرار :
 : ثالثالموضوع ال

 الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد عبد الوهاب خفاجى بشأن تسجيل االبحاث الخاص بسيادته وعنوانها: -

 لتقييم مستوى مرونة مفصلى الفخذ لدى الرياضيين.المعيار المطلق -0

The in ovative  proportional     Norm  to evaluate  the students  in practialtests 
in the department of athleties  

 .الموافقة  القرار :
 : **لجنة شئون التعليم والطالب

 : الموضوع األول
الطلب المقدم من الطالب / عمرو محمد سعيد السيد المقيد بالفرقة الثانية بشأن الموافقة على قبول اعتذاره 

 لظروف مرضية واجتماعية .  6105/6102للعام الجامعى عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 
 .الموافقة  القرار :

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول
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النظر فى الطلب المقدم من الباحث  / محمد خالد عبد الحميد حسانين شافع  المقيد بالفرقة الثانية ماجستير 

ه بالفرقة الثانية ماجستير وحيث أن نهذا العام حيث أوالمعيد بقسم األلعاب  بخصوص قبول اعتذاره 

مواد العام  فى بعض مال السنةوبين اتمام اع ة تحول بينهكضابط احتياطي بالقوات المسلح ظروف تجنيده

 فى الصف الثانى ماجستير هذا العام   اعتذاره عن استمرارهيتقدم بقبول  الدراسى لذا 

وتم توقيعه بكشوف الحضور والغياب  2016مع العلم بأن الطالب المذكور قد حضر االمتحان دور يونيه 

  .الخاصة باالمتحان  

 . االمتحانتم أالرفض لكون المذكور  القرار :
 : ثانىالموضوع ال

 وبراحمد شعبان احمد النشار المقيد بدورة اكت تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

 والمسجل بقسم االلعاب بعنوان " بناء مقياس التوافق النفسي لالعبات كرة القدم "
 تحت اشراف

 بقسم االلعاب بالكلية أستاذ كرة القدم                              أ. د/ محمود حسن الحوفي 

 بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية مدرس علم النفس                       د/ محمد حسين بكر سلم  

  مدرس بقسم االلعاب بالكلية                                     د/ فاطمة عبد الفتاح سليمة

 .على موافقة القسم  الموافقة بنا ً  القرار :

 : الموضوع الثالث

رة اكتوبر المقيد بدوفتحي غراب    تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث/  احمد حسام

ي علي نتائج مباريات الكومتية ف وتأثيرهبقسم المنازالت  بعنوان " تطوير الهجوم المباشر  والمسجل

 "  هالكارتي

 :تحت اشراف 

 .م. د/ ابراهيم عبد الحميد االبياري              أستاذ مساعد  بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية  أ

 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية                  د/ احمد عمرو الفاروق                        

 . على موافقة القسم الموافقة بنا ً  القرار :

 الموضوع الرابع  

 الصحيةواد بقسم الم المعيدة/ والء احمد السيد طاحون   للباحثة الرياضية التربيةالماجستير فى  منح درجة

 القوامية الناتجة عن الحمل " االنحرافاتبعنوان " فاعلية برنامج رياضي حركي لتقويم بعض 

 .والحكم  المناقشة والتقرير الجماعى للجنة الفرديةعلى التقارير وذلك بناًء 

 . الموافقة بناً  على موافقة القسم القرار :

 الموضوع الخامس   

للباحث / محمد حسن أبو زنه  المقيد بقسم المنازالت  الرياضية التربيةمنح درجه الماجستير فى 

للمبتدئين  لخاصةا البدنيةبعض القدرات  ةبعنوان " تأثير برنامج تدريبى مقترح لتنمي المائيةوالرياضات 

 " المصارعةفى رياضه 

 الموافقة .القرار : 

 الموضوع السادس  

راهيم قالش  / منال بدر إب للباحثةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية 

ى بدنى برنامج نفس " فاعليةبقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان 2012أكتوبر  بدورة المقيدة

 "على تحسين مستوى األمن النفسى لدى نوعيه من السيدات البدينات 

 :تحت إشراف 

                 د/ محمد إبراهيم محمد الباقيرى        أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                                               0أ

            البيئةووكيل لكليه لشئون                                                                            

 أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية       / نرمين رفيق محمد عبد العظيم      د

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :
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 ل ووكيد/ محمد إبراهيم محمد الباقيرى            أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  0أ

ً  لشئون البيئة لكليةا                                                                      مشرفا

  الرياضية التربية علم النفس الرياضى كليةأستاذ   د/ مجدى حسن يوسف                              0أ

 مناقشاً          اإلسكندريةجامعه                                                                        

 استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية  ديل                           أ.د/ وائل السيد قن

                                                                         ً  الرياضية والترويح    مناقشا

 د/ نرمين رفيق محمد عبد العظيم                    أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح 

 بالكلية                 مشرفاً                                                                      

 . الموافقة بناً  على موافقة القسم القرار :

 السابع:الموضوع 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد ممدوح محمود 

ات برنامج مقترح باستخدام التدريب تأثير "بعنوان  المواد الصحيةبقسم  2012أكتوبر  ةبدور المقيدالهجين 

اصابة التواء الرباط الخارجي لمفصل الكاحل لدي الرياضيين  لتأهيلالوظيفية داخل وخارج الوسط المائي 

" 

 :تحت إشراف 

  التربية كليةأ م د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم                استاذ مساعد بقسم المواد الصحية 

 نة السادات         جامعه مدي الرياضية                                                                          

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا يالصح الموادد/ حمدي عبده عاصم                    استاذ بقسم 0أ

 مناقشاوالبحوث                                                                 

 د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم         استاذ مساعد بقسم المواد الصحية  وقائم بعمل رئيس القسم .م .أ 

 .والحكم  المناقشة والتقرير الجماعى للجنة الفرديةعلى التقارير وذلك بناًء 

 . على موافقة القسم الموافقة بنا ً  القرار :

 الموضوع الثامن 

المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /عبد الخالق سعد عيسي  تشكيل لجنة 

داءات الدفاعية في ضوء بعض تطوير بعض اآل "المنازالت  بعنوان  بقسم 2011أكتوبر  بدورة المقيد

 " الكاراتيهعلي احتساب النقاط  لدي العبي  وتأثيرهاالمواقف الهجومية 

 تحت إشراف 

 د/ احمد سعيد امين خضر                         أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية 0أ

أ.م.د/ ابراهيم علي عبد الحميد االبياري              أستاذ مساعد  بقسم المنازالت والرياضات المائية 

 بالكلية

 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية             د/ رضا يوسف يسري                            

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ          أستاذ تدريب الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية 0أ

 مناقشا                بالكلية                                                                          

 د/ احمد سعيد امين خضر                أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية      0أ

 مشرفا                                                                                                         

د ابو النور                             استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت أ.د/ محمد سعي

 والرياضات 

 مناقشاالفردية جامعة الزقازيق                                                                        

 بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية     مساعد أ.م.د/ ابراهيم علي عبد الحميد االبياري         أستاذ  

 مشرفا                                                                                                          
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 سم  على موافقة الق الموافقة بنا ً  القرار :

 

 

 

 : الموضوع التاسع

عبد المجيد نبوى  /محمد الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث يل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراهتشك

ألقران ا تأثير استراتيجية كيلر وتوجيه "بقسم العاب القوى  بعنوان 2012بدوره أكتوبر  ابو دنيا المقيد

 "على تعليم بعض مهارات ألعاب القوى 

 :تحت إشراف 

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة                أستاذ بقسم ألعاب القوى بالكلية 

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل                 أستاذ  بقسم ألعاب القوى بالكلية

 أ.م.د/ عبد الله عبد الحليم محمد            أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية 

 بالكلية                                                                                    

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 اأ.د/ مصطفى مصطفى عطوة                أستاذ بقسم ألعاب القوى بالكلية                             مشرف

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل                 أستاذ  بقسم ألعاب القوى بالكلية                                    مشرفا

 د/ إيمان إبراهيم السيسى             أستاذ مساعد بقسم ألعاب القوى بالكلية                      مناقشا0م0أ

 ستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية                                                       أ.م.د/ رانيا محمد حسن سعيد        أ

           جامعة بنى سويف                                               مناقشا                                                                          

 .على موافقة القسم   الموافقة بنا ً  القرار :

 الموضوع العاشر

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد وحيد عبد السالم 

بكالوريوس التربية الرياضية اختيارى اول مبارزة على والحاصل  2011دياب المقيد بدورة اكتوبر 

والثانى العاب قوى والمسجل بقسم العاب القوى بعنوان " تأثير برنامج تدليك باستخدام النقاط اإلنعكاسية 

 لتحسين الحالة الوظيفية لبعض العبى المنازالت "

  : تحت إشراف

 حسين صادق داود                            استاذ االصابات المتفرغ بقسم المواد الصحية /د0أ

 ليم يوسف عبد العليم                استاذ مساعد بقسم المواد الصحية د/ عبد الح

 والرياضات المائيةد/ محمد فتحى نصار                              مدرس بقسم المنازالت 

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

استاذ االصابات المتفرغ بقسم المواد الصحية                                  حسين صادق داود          /د0أ

 مشرفا 

 أ.د/ حمدى عبدة عاصم            استاذ فسيولوجيا الرياضة ووكيل الكلية للدراسات العليا           مناقشا 

 م       وقائم بعمل رئيس القسأ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم        استاذ مساعد بقسم المواد الصحية 

                                                                                                                                         

 مشرفا 

 مناقشا       استاذ مساعد ورئيس قسم علوم الصحة جامعة الوادى       م.د/ احمد عبد السالم عطيطو   أ.

 .على موافقة القسم   الموافقة بنا ً القرار : 
 

 :ما يستجد من أعمال **
 : الموضوع األول

 . 6105/6102 للعام الجامعىدكتوراه (  –ماجستير  –اعتماد نتيجة الدراسات العليا ) دبلوم 

 . الموافقةالقرار : 



8 

 

 :ثانى الموضوع ال

  -وهم : 2016( طالب دبلوم الدراسات العليا فى التربية الرياضية دور يونيو 7منح عدد )

 التقدير االسم م

 جيد جداً  رامى سمير السيد سالمة -0

 جيد جداً  رمضان بسيونى عبد العزيز -1

 جيد جداً  سامح عاطف ابو العز حسين -3

 جيد جداً  محمد إبراهيم عبد الواحد أبو موسى -0

 جيد عمرو شعبان عبد الحميد عبد اللطيف -5

 جيد مصطفى عبد المقتدر أحمد الظهار -6

 جيد عال محمد حجازى عبد الحفيظ -7

 . الموافقةالقرار : 
 :ثالث الموضوع ال

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / رنا محمد عبد الفتاح عبد الجليل المقيدة بدورة اكتوبر 

والمسجلة بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم أصول التربية الراضية والترويح تحت  2011

لة العدوانى لطالب المرح عنوان بعنوان " فاعلية برنامج باستخدام العاب صغيرة على مستوى السلوك

 االبتدائية " 

 . الموافقةالقرار : 
 :رابع الموضوع ال

ً لما تم التصديق عليه فى  ( لمجلس الكلية بتاريخ  175جلسة رقم ) البشأن تعيين المعيدين وفقا

11/1/2016. 

 الموافقة على أن يتم تكليف أ.د / حمدى عبده عاصم بإنها  الموضوع .القرار : 

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

 
 

  أمين سر المجلس       

 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


