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 حمضز اجتواع
 (163اجللست رقن )

 م2014/2015يف العام اجلاهعي 
 م 13/1/2015 املوافق ثالثاءاملنعقدة يوم ال

 ـــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءجتمع مجلس الكلٌة بمقر إدارة الكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة عشر من صباح ٌوم الا

وبحضور كل عمٌد الكلٌة  حمدى محمد عباس السٌسىم برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/  13/1/2015
 -من :

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لبٌب عبد العزٌز لبٌبأ.د/  1

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث براهٌم محمود غرٌبأ.د / إ 2

 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 والتروٌحرئٌس قسم أصول  أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى 6

 رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ مجدى محمود فهٌم محمد 7

 رئٌس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 8

 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 9

 لرٌاضٌة والتروٌح أستاذ بقسم أصول التربٌة ا عبد العظٌم شمٌسأ.د / محمد  10

  أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أ.د / نعٌم محمد فوزى  11

 أستاذ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ خالد عبد الحمٌد شافع 12

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 13

14 
عاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر أستاذ بقسم األل د / طارق محمد النصٌرىأ.

 المستمر 
 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م 15

 أستاذ متفرغ أ.د / حسٌن محمد صادق داود 16

  واعتذر عن احلضور :

 رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة أ. د/ منى مصطفى محمد على
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزٌنى 

 
 . حمود إبزاهين الباقريىد/  م.   مهاةت اجللستوتوىل

 ادة ــــــــالرحمن الرحٌم والترحٌب بالس بسم هللا ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئٌس الجلسة ب
 أعضاء المجلس 
 -:التالًمناقشة جدول األعمال  فًثم شرع سٌادته 
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 حمضز اجتواع
 (163اجللست رقن )

 م2013/2014يف العام اجلاهعي 
 م 13/1/2015 املوافقثالثاء الاملنعقدة يوم 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 261رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 
 . م 9/12/2112
 : جدول األعمالنياً ثا

 الموضوع األول : 
 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 س علماً.أحيط المجل : القرار
 :شئون أعضاء هيئة التدريس **

 ل  :األوالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم أصول التربٌة الرٌاضيٌة والتيروٌح بشيان الطليب المقيدم مين السيٌد اليدكتور / 
وائل السٌد قندٌل األستاذ المساعد بالقسم لتعٌٌن سٌادته ) أستاذ القٌاس والتقيوٌم   بالقسيم نظيراو ليورود 

 لعلمٌة بترقٌة سٌادته .تقرٌر اللجنة ا
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : ثانىالالموضوع 
المعٌد / كيرٌم إبيراهٌم محميود غرٌيب  بشان الطلب المقدم من المواد الصحٌةالخطاب الوارد من قسم 

  . المعٌد بالقسم لتعٌٌنه مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله على الماجستٌر
 : ثالثالالموضوع 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
الخطاب الوارد من قسيم طيرق التيدرٌس والتيدرٌب والتربٌية العملٌية بشيان الطليب المقيدم مين السيٌد / 
أحمد أمٌن لطفى على عبد هللا المعٌد بالقسيم لتعٌٌنيه ميدرس مسياعد بيذات القسيم وذليك لحصيوله عليى 

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

 :رابع الالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشان الطليب المقيدم مين اليدكتور / أحميد عمير 

فيى الفاروق الشٌخ المدرس بالقسم وذلك بخصوص الموافقة على سفره فيى مهمية قومٌية كحكيم دوليى 
بطولة العالم بفرنسا ) الدورى العالمى البرٌمٌرلٌج   مع المنتخب المصرى للكاراتٌه وذلك فيى الفتيرة 

 م من خالل ترشٌح اإلتحاد المصرى للكاراتٌه لسٌادته .  26/1/2015حتى  22/1من 
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 
 :خامس الالموضوع 
وارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌية بشيان الطليب المقيدم مين اليدكتور / ولٌيد أحميد الخطاب ال

 سييٌد أحمييد المييدرس بالقسييم وذلييك بخصييوص الموافقيية علييى مييد سييفره فييى مهميية قومٌيية عضييو اللجنيية 
 م 2014/ 31/12الفنٌييية باإلتحييياد اليييدولى للخماسيييى  الحيييدٌث  اليييى جواتٌمييياال خيييالل الفتيييرة مييين 

 م .31/12/2015حتى 
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 :سادس الالموضوع 
المنازالت والرٌاضات المائٌة بشان الطلب المقدم مين السيٌد اليدكتور / محميد الخطاب الوارد من قسم 

ٌة بالموافقيية علييى ميينح سييٌادته أجييازة بييدون مرتييب وذلييك لتعاقييده مييع الجامعيية التونسيينبييوى األشييرم 
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للمصارعة لتدرٌب المنتخب التونسيى للمصيارعة الرومانٌية والنسيائٌة أكيابر وكبرٌيات لميدة عيام أول 
 . م2015قابل للتجدٌد اعتباراو من فبراٌر 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .مع إحضار خطاب موجه للكلية الموافقة  القرار :
 :سابع الالموضوع 

لعاب بشان الطلب المقيدم مين اليدكتور / حسيام حاميد عبيد المجٌيد الميدرس الخطاب الوارد من قسم األ
 بالقسم بخصوص تجدٌد إعارة سٌادته للعام الرابع .

 الموافقة بناًء على طلب سيادته مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  . القرار :
 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 ل  :األوالموضوع 

 الدكتور/ أحمد طلحة حسٌن ـ لتسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته وهً  الطلب المقدم من السٌد
الخصائص البٌومٌكانٌكٌة للضربة األمامٌة الدائرٌة بالقدم الٌمنً والٌسري فً رٌاضة  :األول 

 Biomechanical Characteristic of Left and Right Foot Kickingالتاٌكوندو )دراسة مقارنة  

during Circular Front Kick in Taekwondo (Comparative Study)   
الثانً ـ إستراتٌجٌة مقترحة للتاهٌل باستخدام المتغٌرات األٌزوكٌناتٌكٌة لعضالت مفصل الركبة  

Proposed Strategy for Rehabilitation and Conditioning by Using some Isokinetic 
Parameters for Knee Muscles 

علي التسجيل علي أن يخاطب الباحث باالستمارات المطلوبة للتسجيل حتي نتمكن الموافقة  القرار :
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  .من مخاطبة الجامعة بالمطلوب 

 :  ثانىالالموضوع 
الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة / والء محمد كامل العبد ـ المدرس بقسم المنازالت والرٌاضات 

لكلٌة، للمشاركة فً المؤتمر الدولً التاسع للتربٌة والتكنولوجٌا بدولة اسبانٌا )مدرٌد  المائٌة با
INTED 2015   (The 9th International Technology, Education, and Development 

Conference)  ببحث بعنوان 2015مارس  4-2ـ خالل الفترة من .“ A Program to Develop 

some of the Mental Skills and its Influence on Performing the Basic Skills of Crol-

Swimming for the Beginner Swimmers who suffer from A.D.H.D.”   . 
، ومخاطبة العالقات الثقافية بإدارة الجامعة بالنشرة و بخطاب قبول  الموافقة علي الطلب القرار :

مع رفع األمر  يس الجامعة بالموافقة علي حضور المؤتمرالنشر حتي نتمكن من استخراج قرار رئ
 للسيد 

 . أ.د / رئيس الجامعة  
 :  ثالثالالموضوع 

الطلب المقدم من السٌدة أ.م.د/ إٌمان إبراهٌم السٌسً ـ بشان اشتراك سٌادتها ببحث بمؤتمر فٌنا فً 
لوب لتصحٌح أخطاء اآلداء ، وعنوانه "التعلم بالنمذجة الصورٌة كاس2015إبرٌل  23-11الفترة من 

 الفنً فً مسابقة المشً الرٌاضً" 
ومخاطبة العالقات الثقافية للسيدة الدكتورة بمكاتبة لموافاتهم بنشرة  الموافقة علي الطلب،  القرار :

المؤتمر، وخطاب قبول البحث حتي تتمكن إدارة العالقات الثقافية من مخاطبة إدارة الجامعة نتمكن 
 . ر رئيس الجامعة بالموافقة علي حضور المؤتمرمن استخراج قرا

 :  الرابعالموضوع 
ـ من الخطة  2014/2015اإلعالن الوارد من اللجنة التنفٌذٌة للبعثات عن البعثات للعام الثالث 

ـ بالنظام التنافسً ، واإلعالن عن البعثات الممولة من خالل  اتفاقٌة نٌوتن  2012/2017الخمسٌة 
 عن المنح المقدمة طبقاو لالتفاقٌة الموقعة بٌن جامع اإلسكندرٌة وجامعة أالباما. مشرفة، و اإلعالن

 . اإلعالن والتعميم علي األقسام العلمية لألهمية القرار :
 :  الخامسالموضوع 



5 

 

الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة، والخاص بسرعة موافاتهم برأي الكلٌة 
الخارجٌة بشان ترحٌب كلٌة االقتصاد واألعمال بجامعة زغرب بالتعاون مع كلٌات  فً كتاب وزارة

 .االقتصاد والتجارة المصرٌة التً لدٌنها برامج دراسٌة معتمدة وفقاو لنظام جودة التعلٌم العالً 
لم تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية رغم عدم توافق االختصاص مع توجهات الكلية، و القرار :

 يتقدم أحد من األقسام العلمية، ويتم مخاطبة الجامعة بما يفيد ذلك. 

 شئون التعليم والطالب**لجنة 
 الموضوع األول :

بخصوص تغٌٌر اسم الخرٌج / عبد المطلب رجب عبد المطلب سالم الى عبد المطلب رجب عبد 
 ومرفق المستندات الدالة على ذلك . 2005المطلب سعد دفعة 

مع  موافقة مع كتابة إقرار بعدم استخدام الشهادات السابقة وتقديمها الى شئون الطالبال القرار :
 .رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة 

 
 
 

 : ثانىالموضوع ال
بخصوص قبول عذر الطالب / مرزوق بندر حجاج مرزوق الشمرى كوٌتى الجنسٌة مقٌد بالفرقة 

لوافدٌن بالقاهرة متاخراو ولم ٌحضر االمتحانات العملٌة ولم األولى وافد حٌث أنه تم ترشٌحه من إارة ا
 2014ٌحضر أثناء الدراسة فتقدم بطلب لقبول العذر عن دخول االمتحان عن العام الجامعى 

/2015 . 
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : ثالثالموضوع ال
محمد سعٌد الحرٌرى والذى ٌوصى بقبول العذر المرضى بخصوص التقرٌر الطبى للطالبة / بسمة 

 وبه مادتٌن التشرٌح الوصفى وألعاب المضرب .  10/1/2015عن دخول االمتحانات فى ٌوم 
 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : لجنة الدراسات العليا والبحوث**
 :الموضوع األول 

  -التربية الرياضية للباحثين االتى أسمائهم بعد :منح درجة الماجستير فى 
 توالمسجل بقسم  المنازالت والرٌاضٌا 2010حلوة المقٌد بدورة أكتوبر  محمد محمود عبدهللا -1

المائٌة وعنوان البحث " الخصائص الكٌنماتٌكٌة لمهارة كوأتش جارى كمؤشر للتدرٌبات النوعٌة 
 الهجومٌة فى رٌاضة الجودو " 

بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة  2009  محمود إبراهٌم الجمال  المقٌد بدورة أكتوبر خالد -2

 ةتاثٌر استخدام بعض الوسائل المعٌنة على تعلٌم مهارة التصوٌب للمبتدئٌن فى كر” " العملٌة  بعنوان 
 القدم "

التربية الرياضية وذلك الموافقة على منح الدارسين المذكورين عالية درجة الماجستير فى  القرار :
مع رفع األمر للسيد أ.د /  والحكمبناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة 

 . رئيس الجامعة 
 الموضوع الثاني :

  -اعتماد التقارير السنوية الخاصة بطالب الدراسات العليا الواردة من األقسام اآلتية بعد :

 الدرجة القسم االسم م

 ماجستٌر المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌا عبد الوهاب هالل السٌد شعبان 1

 ماجستٌر المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌا شرٌف محمد متولى حشاد  2
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 ماجستٌر المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌا حسن حسٌن  أمٌرة 3

 ماجستٌر المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌا جمال عبد الحق  أمٌر 4

 ماجستٌر المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌا السٌد فتحى السٌد الفق  5

 ماجستٌر المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌا حمد سعد الدٌن عبد المحسن أ 6

 دكتوراه أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح رقٌه مهدى خضر  7

 ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح أحمد عثمان محمد حسن 8

 ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح د الفتاح محمد على شادى عب 9

 ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح أحمد حمدان أحمد خلٌفة  10

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

هٌبة المقٌدة  أبوبٌر شاكر صبرى تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارسة/ ع

والمسجلة بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بعنوان " تاثٌر حقٌبة  2013بدورة أكتوبر 

 لدى الطالبات / المعلمات فى التدرٌب المٌدانى  "  ةتعلٌمٌة على مستوى بعض الكفاٌات التدرٌسٌ
  إشرافتحت 

أستاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة            عبد الرحٌم   طه أ.م.د/ أمٌرة محمود
 بالكلٌة 

د/ رحاب عادل عراقى جبل                           مدرس بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة 
 بالكلٌة
 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة بناءا على موافقة القسم : القرار 

 ع  الموضوع الراب
الرٌش  المقٌدة  أبوتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارسة/ هالة مهدى على 

التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان " دراسة معوقات  أصولوالمسجلة بقسم  2013بدورة أكتوبر 

 " ممارسة طالبات الثانوٌة لألنشطة الرٌاضٌة بمحافظة البحٌرة 
  -: إشرافتحت 
محمد عبد العظٌم شمٌس               أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة  أ.د/

 والتروٌح 
 لقسم مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة بناءا على موافقة ا:  القرار

 : الموضوع الخامس
 المقٌد مدى إبراهٌم حمزةحمد حأتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارس/ 

بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان " البرامج الرٌاضٌة  والمسجل 2012بدورة أكتوبر 

 التلفزٌونٌة فى مصر والمعرفة الرٌاضٌة لدى طالب الجامعات المصرٌة "  
  : إشرافتحت 

ارة التنس ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم أ.د/ لبٌب عبد العزٌز لبٌب                               أستاذ إد
 والطالب 

د/ فتحى توفٌق حفٌنة                                    مدرس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح 
 بالكلٌة 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءا على موافقة القسم:   القرار

 الموضوع السادس  
موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارسة/ سارة محمد محمد غزالة المقٌدة تسجٌل 

عنوان " الخجل االجتماعً بوالمسجلة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  2013بدورة أكتوبر 

 وعالقته بمستوى التحصٌل الدراسً لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  " 
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  إشراف :تحت 
مد إبراهٌم الباقٌرى    أستاذ علم النفس الرٌاضً ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة أ.د/ مح
 والتروٌح

 د/ محمد حسٌن بكر سلم         مدرس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءا على موافقة القسم: القرار 

 : الموضوع السابع
تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارسة/ أٌة عادل عبد الواحد البنا المقٌدة 

والمسجلة بقسم التمرٌنات والجمباز بعنوان " تاثٌر التدرٌبات النوعٌة البدنٌة على  2012بدورة أكتوبر 

 " مستوى أداء الحركات الجمبازٌة لجملة عارضة التوازن لناشئات الجمباز 
 : إشرافحت ت

 أ.د/ هدٌات احمد محمد حسانٌن             أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى     
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان                                                                

 درس بقسم التمرٌنات والجمباز بالكلٌة د/ ماجدة محمد السعٌد                            م
 د/ ٌاسر على قطب                                     مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز بالكلٌة                                 

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة لموافقة بناءا على موافقة القسما: القرار 
 :الموضوع الثامن  

تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارس/ محمد عبد الموجود مصطفى النجار 

بقسم العاب القوى  بعنوان " التحلٌل الزمنى لمسابقة الوثب  والمسجل 2012بدورة أكتوبر  المقٌد

 الطوٌل كاساس لتوزٌع الوحدة التعلٌمٌة الصغرى لطلبة التعلٌم االساسى  " 
 : إشرافتحت 
 أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة وعلوم الحركة الرٌاضٌة بقسم   مصطفى مصطفى على عطوةأ.د/ 

 العاب القوى                                                                 
مدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة          عبد الحلٌم محمد         هللا د/ عبد

 لٌة بالك
 مدرس بقسم العاب القوى بالكلٌة                                  عبد الوهاب محمد خفاجة          د/ احمد
 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار 

 :الموضوع التاسع 
حمد سالى احمد سٌد أ/  ٌة الرٌاضٌة للدارسةتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر  فى الترب

والمسجلة بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  بعنوان "بناء   2009المقٌدة بدورة أكتوبر 

 مقٌاس جودة عوامل األمن والسالمة بانشطة التربٌة الحركٌة لرٌاض األطفال " 
  تحت إشراف

أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق التدرٌس والتربٌة                   أ.د/ عصام الدٌن متولى عبد هللا
 العملٌة    

ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم                                                                    
 والطالب          

التربٌة العملٌة د/ رحاب عادل عراقى جبل                            مدرس بقسم طرق التدرٌس و
 بالكلٌة

  -تى أسمائهم بعد :شة والحكم من السادة األساتذة اآلولجنة المناق
 أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة           هللا أ.د/ عصام الدٌن متولى عبد

    شئون التعلٌم والطالب                  ونائب رئٌس الجامعة ل                                                        
 مشرفا 

 أ.د/ هالة احمد مصطفى                  أستاذ  طرق التدرٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس 
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حلوان             ةبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات بالجزٌرة جامع                                           
 مناقشا 

    محمود طه عبد الرحٌم      أستاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة بالكلٌة     أ.م.د/ أمٌرة
 مناقشا

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناء على موافقة القسم القرار :
 : الموضوع العاشر

 لباحثة / شٌماء عبد العلٌم تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه فى التربٌة الرٌاضٌة ل
عبد الرازق محلٌس المدرس المساعد بقسم العاب القوى بعنوان " تاثٌر استخدام خرائط المفاهٌم 

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة "  تارٌخ التسجٌل  تالمبرمجة على تعلٌم منهج العاب القوى لطالبا

16/10/2012  

  تحت إشراف
 أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم العاب القوى بالكلٌة      د/ بكر محمد سالم                  0أ

 د/ عزة عبد الحمٌد العمرى          أستاذ بقسم العاب القوى بالكلٌة 0أ

 مدرس بقسم العاب القوى       د/ نبال احمد بدر                      
 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :

التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان     ةأستاذ المناهج وطرق التدرٌس بكلٌ   ر        نوأحمد ماهر أد/ 0أ

 مناقشا 

د/ بكر محمد سالم          أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم العاب القوى بالكلٌة                   0أ

 مشرفا
                                         ةد/ محمد عنبر محمد بالل    أستاذ بقسم العاب القوى بالكل0ٌأ

 مناقشا   
    د/ عزة عبد الحمٌد العمرى    أستاذ العاب القوى بقسم العاب القوى بالكلٌة                  0أ

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

 : الموضوع الحادى عشر
ن ٌتٌسٌد فتح هللا تنالالفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة للدارس/  دكتوراهقشة والحكم لرسالة تشكٌل لجنة المنا

والمدرس المساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة    2012المقٌد بدورة أكتوبر 

م تاثٌر استخدام التعلم التعاونى والتدرٌس المصغر على مستوى التحصٌل المعرفى وتعلٌ بعنوان "
 ة لطلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  "بعض المهارات التدرٌسٌ

 : تحت إشراف
 أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة            هللا أ.د/ عصام الدٌن متولى عبد
 الب          ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والط                                                         

 د/ رحاب عادل عراقى جبل                 مدرس بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة بالكلٌة
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  -ولجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة االتى أسمائهم بعد :
  أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة           هللا أ.د/ عصام الدٌن متولى عبد

ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                                                                       
 مشرفا 

 أستاذ  طرق التدرٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس           أ.د/ضٌاء الدٌن محمد العزب        
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن بالهرم جامعة حلوان                                                          

 مناقشا 
 حمد عز الدٌن محمد    أستاذ طرق التدرٌس  بقسم المناهج وطرق التدرٌسأ.م.د/ أبو النجا أ

                 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة                                                                      
 مناقشا

بعد ورود خطاب استثناء أ.د / ضياء الدين محمد العزب من قرار أ.د  قرر المجلس الموافقة القرار :
( وكذلك بعد أن قام أ.د / رئيس قسم طرق التدريس بتصويب 3( فقرة )37/ رئيس الجامعة رقم )

 اسم 
                   حيث أنه تم إدراجه كخطأ إمالئيمحمود طه أ.د / أبو النجا أحمد عز الدين بدالً من أ.م.د/ أميرة 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .فى مجلس القسم وكذلك مجلس الدراسات العليا 
 : الموضوع الثانى عشر

البحوث بخصوص الطلب المقدم رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و بشان المذكرة المعتمدة من أ.د/ نائب
 فى التسجٌل بالتخصص الثانى . / طاهر محمد محمد الشرقاوى لرغبتهالب من الط

مع رفع األمر االلتزام بما جاء فى قرار مجلس الكلية بتسجيله فى التخصص الدقيق جودو  القرار :
 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

   الموضوع الثالث عشر :
 .الداخلٌة للكلٌة المكلف من مجلس الكلٌة النظر فى عرض الالئحة المقترحة من لجنة إعداد الالئحة 

مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  الموافقة على الالئحة الداخلية لكلية التربية الرياضية القرار :
 الجامعة.

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

 
 

  أمٌن سر المجلس       

 المجلس وعمٌد الكلٌةرئٌس       

   الباقٌرى أ.د/محمدإبراهٌم  

 ىــــٌســدى الســحمأ.د/      

 


