
 
 

 :الحضـــــــور

( 391اعة الحادية عشر عقدت الجلسة رقم )م  في تمام الس 51/7/7157الموافق  السبتإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كلا  محمد طلعت أبو المعاطىبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

  واعتذر عن الحضور :

 
افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"  : الافتتاح

والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول 
 األعمال.

 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
   6132/6132 العام الجامعي 391 رقم الجلسة

 31/2/6132 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع الحادية عشر 

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب 3
 شئون التعليم والطالبوكيل الكلية ل أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى  2
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   1
 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
  سم العاب القوى رئيس ق أ.د / محمد عنبر بالل 6
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 7
 متفرغ بقسم المواد الصحية  أستاذ أ.د/ حمدي عبده عبد الواحد عاصم 8
 بقسم العاب القوي  أستاذ أ.د/ مصطفي مصطفي عطوة 9

 والرياضات المائية  أستاذ  بقسم  المنازالت  أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 31
 التربية الرياضية والترويح أصولبقسم  أستاذ أ.د/ عادل رمضان بخيت 33
  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  32
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / احمد ابراهيم عزب 31
 ر وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر أستاذ بقسم األلعاب ومدي أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 34
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  35
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 36
 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  37
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  ين حمادةأ.د / محمد جمال الد 38
 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  39

 الوظيفة االسم م
 رئيس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصيرى  3
 رئيس قسم التمرينات والجمباز أ.د/ أمل صالح سرور  6
 أقدم مدرس عبد العزيز د / احمد محمد  3



 المصـــادقات  أولاً:  

 الجلسة السابقة بشأن التصديق على محضر  5/5
 تم االطلع وتمت المصادقة . القرار:

  7157 يوليوالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر والمجلس التنفيذي عن شهر  5/7
 تم االطلع وتمت المصادقة . :القرار

 عن مجلس الكلية .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة  5/3
 تم االطلع وتمت المصادقة . القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 7/5
 أحيط المجلس علما   القرار :

 . لوحدة ضمان الجودة تشكيل المكتب التنفيذيالخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة والتطوير لمستمر بالكلية بخصوص  7/7
 الموافقة  القرار:

 وحدة ضمان الجودة . تشكيل مجلس إدارةالخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة والتطوير لمستمر بالكلية بخصوص  7/3
 الموافقة القرار:

ين ر والتوجيه للطلب والطالبات الراغبآليات لالختياالطلب المقدم من مدير وحدة متابعة وخدمات الخريجين بخصوص وضع  7/4
في التدريب الصيفي علي التدريب الرياضي في جميع التخصصات الرياضية المتاحة وكذلك في مجاالت العلج الطبيعي 

 واإلصابات وإعادة التأهيل . 
 علي اعتماد اآلليات المعروضة . القرار : الموافقة

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

لتعاقده للعمل بدولة قطر للعام لتجديدة ااألستاذ بقسم األلعاب بخصوص إجازة  كريم مرادور/ بشأن الطلب المقدم من السيد الدكت
 . م7157/7152الجامعي القادم 

 الموافقة .القرار : 

3/2 

، المدرس المساعد بقسم العاب القوي  أحمد حمدي عبد الخالقتشكيل اللجنة الثلثية  الخاصة بفحص رسالة الدكتوراه للباحث / 
 بمنحه درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من كلا من :  7/7/7157( بتاريخ 7ناءا على قرار رئيس الجامعة رقم )ب

 أ.د/ بكر محمد سلم 

 أ.د/ محمد عنبر محمد بلل

 أ.د/ إيمان إبراهيم مبروك السيسي

 الموافقة .القرار :

3/3 
للتعيين بدرجة مدرس بقسم ألعاب القوى بناءا على ما جاء بقرار فحص  شرشرأحمد حمدي عبد الخالق الطلب المقدم من م.م/ 

 اللجنة الثالثية بصالحية موضوع الرسالة للتعيين بقسم ألعاب القوى .

 الموافقة .القرار :  

3/4 

ب والتربية العملية المدرس المساعد بقسم طرق التدريس والتدري تامر محمد جمال الدين حمادةبشأن الطلب المقدم من السيد د/ 

م والذى يطلب فيه الموافقة على تعيين سيادته بوظيفة مدرس بذات القسم حيث أنه حاصل على  درجة 3/7/7157بتاريخ 

)دراسة مقارنة("" من  الحالة الصحية واللياقة البدنية لطلبة كلية التربية الرياضية بألمانيا ومصر.الدكتوراه وموضوعها "



 م وكذلك تشكيل لجنة ثالثية لفحص الرسالة من السادة األساتذة بالقسم من كالً من :7154يا عام بألمان كيمنتسجامعة 

 . أ.د / خالد عبد الحميد شافع.3. أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  7.أ.د/ عصام الدين على متولى عبد الله  1

 الموافقة  . :القرار

3/1 

المعيدة بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بتاريخ  شلتوت حمدم حسنى أسماءبشأن الطلب المقدم من السيدة / 

م والذى طلبت فيه الموافقة على تعين سيادتها بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم بناءاً على قرار منح سيادتها درجة 3/7/7157

 م7/7/7157ورئيس الجامعة بتاريخ م 7157/ 74/7الماجستير فى التربية الرياضية والمعتمد من مجلس الجامعة  بتاريخ 

 الموافقة . :القرار

3/6 
المعيدة بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن التعيين مدرس  صفاء فتحي كامل األشوحالطلب المقدم من السيدة / 

 م.7157/ 6/ 57مساعد بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 

 قة .المواف :القرار

3/7 
المعيد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن التعيين مدرس  حسين شوقي محمد أبو الحديدالطلب المقدم من السيد / 

 م.7157/ 6/ 74مساعد بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 

 الموافقة  القرار:

3/8 

 محمد الدمرداش كانونمن وزارة الشباب والرياضة بخصوص اعتبار المدرس مساعد/ بشأن الخطاب الوارد الي قسم األلعاب 

في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عمله األصلية، مع عدم المساس بجميع مستحقاته المالية وكأنه قائم بالعمل الشتراكه 

 .55/7/7157إلي  71/6/7157رة من سنة بالقاهرة خالل الفت51كعضو لجنة اإلحصاء في بطولة كأس العالم للشباب تحت 

 الموافقة . :القرار

3/9 
، للموافقة على عمله كمدير للنشاط الرياضى بنادى إيزى سبورت العبد في غير  محمد عنبر محمد باللالطلب المقدم من أ.د/ 

 أوقات العمل الرسمية .

 شئون التعليم والطلاب رابعا: 

 و االنتهاء من مراجعة النتائج المعلنه و الشيتات 7156/7157ـرق الدراسية  للعام الجامعى بخصوص اعتمــــاد نتـــائج الفــ 4/1

 . الفرقة الثانية ( –علي اعتماد النتائج التي اعلنت ) الفرقة الرابعة  الموافقة القرار :

4/2 
ى عبد القادر صقر و د/ مروه الباقيرى تشكيل لجنة المجموع التراكمى برئاسة االستاذه الدكتوره / عزه العمرى  ود/ مروبشأن 

 االنتهاء منها لمراجعتها مع الجامعه.و 

 الموافقة.القرار : 
 االلتماسات المقدمه من بعض الطالب العادة رصد درجاتهم فى بعض بعض المواد بالفرقه الرابعه .بشأن  4/3

 .ية علي ان يتم مراجعة االلتماسات بالصورة القانون الموافقة  : القرار

4/4 
الخطاب الوارد من ادارة شئون التعليم و الطلب بالجامعه بخصوص افادتهم بقواعد التحويلت المقترحه الخاصه بالكليه على ان 

 من اجمالى الفرقه و تكون األولوية للطلب االبعد و االعلى تقديراا. %51تكون النسبه 

  الموافقة. : القرار

 خامساً: العلاقات الثقافية  

1/5 
الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية وإدارة االتفاقيات والمؤتمرات بشان ما أفادت به سفارة جمهورية مصر 

العربية في بريتوريا نقال عن الرئيس التنفيذي بمعهد جنوب إفريقيا للشئون الدولية والذي يعد ثاني أهم مركز بحثي في جنوب 

لسفير حرص السفارة علي متابعة فتح قنوات حوار للتواصل مع المعهد من خالل االستماع لوجهات نظر أفريقيا وأوضح السيد ا



 الخبراء في القضايا السياسية واالقتصادية المتعلقة بمصر.

 تم العرض و الموافقة . :القرار

5/2 

ت العليا والبحوث بشأن ) اللجنة التنفيذية الخطاب الوارد من مكتب السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسا

علي أن يكون التقدم من خالل  7157/7152لعام EJEPللبعثات طرحت اإلعالن الثاني لمبادرة التعليم المصرية اليابانية 

حتى  7/1/7157في الفترة من http://www.mohe-casmالموقع االلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات         

 ولك للحصول علي بعثات خارجية أو إشراف مشترك أو مهمات علميه.7/7/7157

  احيط المجلس علما  . : القرار

5/3 

المدرس المساعد بقسم  أصول التربية الرياضية والترويح بشان الموافقة  احمد حلمي غرابالطلب المقدم من السيد الدكتور/ 

إلي  74/7/7157في الفترة من  تخطيط األحمال واإلعداد البدنيعن بأكاديمية اعداد القادة ورة تدريبية علي حضور د

 م71/2/7157

  الموافقة. : القرار

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

( بتاريخ 809والتي تم اعتمادها بقرار وزاري رقم )  نظام الساعات المعتمدةالنظر في تطبيق الئحة الدراسات العليا الجديدة  

22/2/2012 

  الموافقة. : القرار

6/2 

دبلوم –النظر في فتح باب التقديم لطالب الدراسات العليا المصرين والوافدين بالدرجات العلمية ) دبلوم المهني التخصصي 

  11/8/2012وينتهي في  1/9/2012سوف يبدأ من دكتوراه ( طبقاً لالئحة الجديدة و –المهني المتقدم / ماجستير 

  . الموافقة : القرار

6/3 

 الجامعي( للعام  الدكتوراه –بدرجة  ) الماجستير  األخرىمن الكليات المناظرة بالجامعات  القبول للمحولينفتح باب  فيالنظر 

7157/7152 . 

 .لمناظرة بما يتوافق مع الالئحة الجديدة والكليات ا الموافقة القرار:

6/4 

 7151المقيد بدورة أكتوبر  كريم إبراهيم محمود غريبتسجيل رسالة الدكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحث / 

والمدرس المساعد بقسم المواد الصحية  تحت عنوان " تأثير برنامج تدريبي متنوع الشدة على تغير إيقاعات القلب والجالكتين 

 لدى ناشئين السباحة "  (CH)وهرمون النمو 3 –

 تشكيل لجنة اإلشراف من السادة األساتذة 

 أ.د/ حمدي عبده عاصم           أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم       أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية 

 لسيد أحمد       مدرس بقسم المواد الصحية بالكليةد/ السيد صالح ا

 الموافقة .   القرار:

6/1 

والمسجلة بقسم المواد  7156المقيدة بدورة  حمد حسنأحسن  آية /تسجيل رسالة الماجستير  في التربية الرياضية للباحثة  

 االحتياجاتالتعلم لذوى  وقابليتالزمة داون طفال مأل واالجتماعية دراسة مقارنه القياسات البيولوجية بعنوان " الصحية 

 " الخاصة

http://www.mohe-casm/


 تشكيل لجنة اإلشراف من السادة األساتذة 

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم المواد الصحية ورئيس القسم بالكلية          معبد العلييوسف  معبد الحليأ.د/ 

 بالكليةالصحية مدرس بقسم المواد عامر               رعبد الستا ساليد/  

 الموافقة . القرار:

6/6 

بقسم المنازالت والمسجل 7153المقيد بدورة أكتوبر  محمد سعيد محمد القواس/ الماجستير  للباحث  تسجيل موضوع رسالة

 " األولىالدرجة  لمالكميالفسيولوجية اللياقة متغيرات  التحمل على بعض تدريباتتأثير والرياضات المائية بعنوان " 

 ف :تحت إشرا

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر               أستاذ تدريب الملكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية
 ةالصحية بالكلي الموادفسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم  أ.د/ عبد الحليم يـوسـف عبد العليم         أستاذ

 الموافقة .  القرار:

6/2 

والمسجل بقسم المنازالت 7154المقيد بدورة اكتوبر أمير محمد صالح أبو عربلباحث / تشكيل لجنة المناقشة والحكم ل
تأثير استخدام بعض طرق التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية بعنوان "  2/3/7156والرياضات المائية بتاريخ 

 "  علي تحسين مستوي االنجاز لسباحي الخماسي الحديث
 :تحت إشراف 

 أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية         مصطفي محمد عليأ.د/ مني 

 المائية بقسم المنازالت والرياضات المائية ووكيل الكلية تالرياضاأستاذ            أ.د/ مصطفي سامي عميرة 

 ية للدراسات العليا والبحوث بالكل                                          

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية              د/ مروه علي عبد النبي

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية                                         

 تشكيل لجنه المناقشة والحكم من السادة األساتذة األتى أسمائهم بعد :

 أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية )مشرفاً(             حمد عليـ أ.د/ مني مصطفي م5

 أستاذ السباحة المتفرغ  كلية التربية الرياضية جامعة حلوان.)مناقشاً(           ـ أ.د/ محمد مصدق محمود محمد7

 منازالت والرياضات المائية ووكيل الكليةأستاذ الرياضات المائية بقسم ال              ـ أ.د/ مصطفي سامي عميرة 3

 للدراسات العليا والبحوث. )مشرفاً(                                                 

 أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية        ) مناقشاً(             ـ أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم4

 الموافقة . القرار:

6/9 

والمسجل 7153المقيد بدورة أكتوبر   حبيب حعبد الفتامحمد السيد الماجستير  للباحث /  لرسالةتشكيل لجنه المناقشة والحكم 

 المرحلةلتالميذ  ةوعالقتها بانتشار التشوهات القوامي الصحيةالثقافة بعنوان "  54/4/7151بقسم المواد الصحية بتاريخ  

 " بالجيزة التعليميةمنشأة القناطر  بإدارة  سىاالسا من التعليم  األولى



 تحت إشراف :

 الصحة الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية  ذحسن                      أستاحمد على أد/ أ.

 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان                                                  

 بالكلية ةيالصح الموادفسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم  أستاذ         معبد العلييوسف  معبد الحليأ.د/ 

 :األساتذة اآلتي أسمائهم بعد ل لجنه المناقشة والحكم من السادة يتشك

ً  حلوانجامعة ستاذ الصحة الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية أ حمد على حسنأأ.د/  5  مشرفا

ً  المواد الصحية بالكلية لرياضة المتفرغ بقسمافسيولوجيا ستاذ أ عبده عاصم حمديأ.د/  7  مناقشا

ً  أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم المواد الصحية ورئيس القسم معبد العلييوسف  معبد الحليأ.د/  3  مشرفا

 امعةجكلية التربيه الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية بالقوام  أستاذ الدروى يسن أ.د/ محسن  4

 حلوان

 ً  مناقشا
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والمسجل بقسم أصول التربية  7157في المقيد بدورة اكتوبر أحمد حمدي إبراهيم حمزةتشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / 
 الرياضية والترويح بعنوان ) البرامج الرياضية التليفزيونية في مصر والمعرفة الرياضية لدي طلب الجامعات المصرية 

 تحت إشراف :

 أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب                 أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية 

 أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة                 أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح" بالكلية 

 ذة األتى أسمائهم بعد :تشكيل لجنه المناقشة والحكم من السادة األسات

 مناقشاا  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"بالكلية   أ.د / محمد عبدالعظيم شميس 5

 أ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب 7

 

 "أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 بالكلية

 مشرفا

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية  ل محمود         أ.م.د/ دينا كما 3
 الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان .                       

 مناقشاا 

 مشرفاا  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح" بالكلية أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة   4
 

 . الموافقة  القرار:

والمسجلة بقسم أصول التربية  7154 أكتوبرالمقيدة بدورة  سارة فتحي أمين ماضيتشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة/   6/10

الضغوط المهنية لدي معلمات التربية الرياضية وعالقتها باتجاهاتهم نحو بعنوان)  56/7/5156الرياضية والترويح بتاريخ 



 (  عملية التدريس

 :تحت إشراف 

 أ.د/محمد إبراهيم الباقيري           "أستاذ علم النفس الرياضي   ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالكلية

 أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة            "أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية

 هم بعد :أسمائ اآلتيشكيل لجنه المناقشة والحكم من السادة األساتذة 

ً  أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ كلية التربية الرياضية  جامعة حلوان أ.د / محمد محمد حسن عالوي   5  مناقشا

ً  أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/محمد إبراهيم الباقيري         7  مشرفا

ً  قسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكليةأستاذ مساعد ب أ.م.د/ نرمين رفيق محمد 3  مناقشا

ً  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة      4  مشرفا

 
 الموافقة .القرار: 

 : وهم أسمائهم بعد اآلتيمنح درجة  الماجستيرفى التربية الرياضية للباحثين  2/33

 الدرجة القسم عنوانال الاسم م

محمد أحمد مصطفى  5

 العسال 

تأثير التدريبات النوعية على بعض المتغيرات الكينماتيكية 

ومستوى األداء للغطسة الخلفية المكورة من السلم المتحرك 

 لدى براعم الغطس (

 ماجستير  طرق التدريس

إبراهيم  فتحى إبراهيم  7

 غنيم 

 

نى والتنافسى على سباحة تأثير استراتجيات التعلم التعاو

 الفراشة "

المنازالت 

والرياضات 

 المائية

 ماجستير 

أحمد عادل عبد الهادي  3

 محمد أبو حجازي  

"الخصائص البيوميكانيكية لمهارة "هونما" كأساس لوضع 

 التدريبات النوعية على جهاز الحلق"

التمرينات 

 والجمباز

 ماجستير 

 
 الموافقة  : القرار

 جنة شئون خدمة المجتمع والبيئة سابعاً : ل
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بشأن تفعيل التدريب الصيفي للطالب والطالبات وفقاً لبروتوكول التعاون بين وحدة متابعة الخريجين بالكلية ودولفين أكاديمي 

 . الرياضةوعالم 

 الموافقة  : القرار
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 بشأن مشاركة أطراف المجتمع المدني بالمجالس الرسمية بالكلية .

 الموافقة . قرار :ال

اإلسكندرية ومحور روض  –رسوم العبور من بوابات طريق القاهرة اعفاء السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية من بشأن  7/3

 الفرج .

 . مع مخاطبة الجهات المختصة القرار : الموافقة



 لله ولى التوفيق..... وا الثانية ظهرا   اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

 

  أميــــن المـجلس       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى         
SQ0000000F101206 رقم:نموذج   
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