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 حمضز اجتواع
 (665اجللست رقن )

 م1064/1065يف العام اجلاهعي 
 م 60/3/1065 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/  60/3/1065
 -من :

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لبٌب عبد العزٌز لبٌبأ.د/  6
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث براهٌم محمود غرٌبأ.د / إ 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 والتروٌحرئٌس 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
 رئٌس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 9
 األلعاب  بقسم  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 60
 أستاذ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ خالد عبد الحمٌد شافع 66

61 
أستاذ بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر  د / طارق محمد النصٌرىأ.

 المستمر 
 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م 63
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 64
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزٌنى  65
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدٌن حمادة  66
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  أ.د / سعٌد عبد الرشٌد خاطر  67
 صحٌة بقسم المواد ال أستاذ متفرغ أ.د / حسٌن محمد صادق داود 68
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د /صالح محسن عٌسوى نجا  69
 أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أ.د / أحمد عبد الحمٌد عمارة 10
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحمٌد العمرى  16

  واعتذر عن احلضور :

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

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

 . حمود إبزاهين الباقريىد/  أ.  وتوىل أهانت اجللست
 ادة ــــــــمن الرحٌم والترحٌب بالسالرح بسم هللا ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئٌس الجلسة ب

 أعضاء المجلس 
 -:التالًمناقشة جدول األعمال  فًثم شرع سٌادته 
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 حمضز اجتواع
 (665اجللست رقن )

 م1064/1065يف العام اجلاهعي 
 م 60/3/1065 املوافقثالثاء الاملنعقدة يوم 

 جلس الكلٌة المنعقدة بتارٌخلم( 461رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 
 . م 01/2/2012

 : جدول األعمالنٌاً ثا
 الموضوع األول : 

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

 الموضوع الثانى : 
ة الخطاب الوارد منن السنٌد أ.د / مندٌر وحندة ضنمان الجنودة بشنرن تمٌٌنر مسنمى وحندة ضنمان الجنود

 والترهٌل لإلعتماد لٌكون وحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر .
 الموافقة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . القرار :

 الموضوع الثالث : 
الخطنناب الننوارد مننن السننٌد أ.د / منندٌر وحنندة ضننمان الجننودة بشننرن إجننراء دراسننة لتحدٌنند المهننارات 

كبة احتٌاجات سنوق العمنل تبندأ منن الشنهر الثنانى وتنتهنى فنى والمعارف المطلوبة من الخرٌجٌن لموا
 الشهر السادس من المشروع .

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

الخطاب الوارد منن السنٌد أ.د / مندٌر وحندة ضنمان الجنودة بشنرن البندء فنى تحندٌث البنرام  التعلٌمٌنة 
 الشهر الثالث وتنتهى فى الشهر السابع عشر من المشروع . بحٌث تبدأ من

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

الخطاب الوارد من السٌد أ.د / مدٌر وحدة ضمان الجنودة بشنرن إعنداد خطنة السنتحداث بنرام  جدٌندة 
 ر السادس من المشروع .بحٌث تبدأ من الشهر الثالث وتنتهى فى الشه

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

 الخطنناب الننوارد مننن السننٌد أ.د / منندٌر وحنندة ضننمان الجننودة بشننرن إعننداد سٌاسننات وبننرام  لتنمٌننة 
 فى الشنهر السنادس قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بحٌث تبدأ من الشهر الثانى وتنتهى 

 من المشروع .
 الموافقة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . القرار :

 الموضوع السابع :

الخطاب الوارد من السٌد أ.د / مدٌر وحدة ضمان الجودة بشرن وضنع خطنة لتطنوٌر الكتناب الدراسنى 
 ع .الجامعى بحٌث تبدأ من الشهر األول وتنتهى فى الشهر السادس من المشرو

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

الخطاب الوارد منن السنٌد أ.د / مندٌر وحندة ضنمان الجنودة بشنرن تكلٌنف السنٌد أ.د/ أحمند سنعٌد أمنٌن 
قٌنام رئٌساً للجنة المراجعنة األكادٌمٌنة للبنرام  بندال منن السنٌد أ.د / محمند عبند العظنٌم شنمٌس نظنراً ل

 .برجازة اعتٌادٌة سٌادته 
 . األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعةالموافقة مع رفع  القرار :
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 :شئون أعضاء هٌئة التدرٌس **
 ل  :األوالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشنرن الطلنب المقندم منن الندكتور / عبند الحلنٌم 
سناعد بالقسنم بخصنول الموافقنة علنى تعٌنٌن سنٌادته بوظٌفنة أسنتاذ محمد عبد الحلٌم معاذ األسنتاذ الم

تدرٌب جودو بذات القسم والكلٌنة والجامعنة وذلنع بعند اجتٌنازه بنجناح فنى لجننة الترقنى لدرجنة أسنتاذ 
وعرض التقرٌر الوارد إلٌنا من اللجنة العلمٌة الدائمة للترقٌة لوظٌفة أستاذ تندرٌب جنودو بنذات القسنم 

 ة .والكلٌة والجامع
 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :

 :الثانى الموضوع 
الخطاب الوارد منن قسنم المننازالت والرٌاضنات المائٌنة بشنرن الطلنب المقندم منن الندكتور / مصنطفى 
سامى مصطفى عمٌرة األستاذ المسناعد بالقسنم بخصنول الموافقنة علنى تعٌنٌن سنٌادته بوظٌفنة أسنتاذ 

ات المائٌة بذات القسم والكلٌة والجامعة وذلع بعد اجتٌازه بنجاح فى لجنة الترقى لدرجة أسنتاذ الرٌاض
وعرض التقرٌر الوارد إلٌنا من اللجنة العلمٌنة الدائمنة للترقٌنة لوظٌفنة أسنتاذ الرٌاضنات المائٌنة بنذات 

 القسم والكلٌة والجامعة .
 الجامعة . الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس القرار :

 : لثالثاالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشرن الطلب المقدم من د/ رضا ٌوسنف ٌسنرى 
عبد القادر المدرس بالقسنم بخصنول الموافقنة علنى اشنتراع سنٌادته   مندرب كاراتٌنهع فنى المعسنكر 

م استعداداً  2/3/2015م حتى  20/2/2015التدرٌبى المملق للكاراتٌه فى شرم الشٌخ فى الفترة من 
 لالشتراع فى بطولة البرٌمٌرلٌ  شرم الشٌخ .

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :
 

 :الرابع الموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشرن الطلب المقدم من د/ محمد عباس صفوت  

بالقسننم بخصننول الموافقنة علننى سننفر سننٌادته   مندرب سننالح السننٌف ع ضننمن بعثننة األسنتاذ المسنناعد 
ع سنننة فننردى وفننرق الننى الجزائننر 20،  17المنتخننب القننومى للسننالح للناشننئٌن والناشننئات تحننت   

 م . 6/3/2015الى  28/2لالشتراع فى البطولة اإلفرٌقٌة من 
 عة .الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجام القرار :

 :الخامس الموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشرن الطلب المقدم منن د/ أحمند عمنر الفناروق 
المنندرس   بالقسننم بخصننول الموافقننة علننى اشننتراع سننٌادته   حكننم كاراتٌننه ع فننى المعسننكر التنندرٌبى 

م اسنننتعداداً  2/3/2015م حتنننى  26/2/2015المملنننق للكاراتٌنننه فنننى شنننرم الشنننٌخ فنننى الفتنننرة منننن 
 لالشتراع فى بطولة البرٌمٌرلٌ  شرم الشٌخ .

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :
 :السادس الموضوع 

الخطاب الوارد من قسم التمرٌنات والجمباز بشرن الطلب المقدم من السٌد أ.د / أشرف عبد اللطٌف 
داب سٌادته الى كلٌة التربٌة بشبٌن الكوم جامعة المنوفٌة لمدة ٌوم الخولى أستاذ ورئٌس القسم النت

 واحد أسبوعٌاً .
 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :

 :السابع الموضوع 
الخطاب الوارد من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة بشرن الموافقة على ندب د/ ماجدة محمد 

الرحمن المدرس بقسم التمرٌنات والجمباز لتدرٌس مادة  المبادئ األساسٌة للجمبازع السعٌد عبد 
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لطالب الفرقة األولى بمرحلة البكالورٌوس خالل الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 

 م . 2014/2015

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :
 :الثامن الموضوع 
لوارد من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف بشرن الموافقة على ندب د/ أحمد محمد الخطاب ا

عبد العزٌز المدرس بقسم التمرٌنات والجمباز للتدرٌس بمرحلة البكالورٌوس خالل الفصل الدراسى 

 م . 2014/2015الثانى من العام الجامعى 

 لجامعة .الموافقة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس ا القرار :
 
 
 

 :عالقات الثقافٌة **لجنة ال

 ل  :األوالموضوع 

اعتذار السٌد الدكتور/ أحمد عبد الوهاب خفاجً  ـ  المدرس بقسم ألعاب القوي بالكلٌة، عن الحضور 

كمستمع فً  المؤتمر الدولً للرٌاضة والصحة وعلوم الحركة و الملتقً السنوي الحادي عشر للشبكة 

 م. 2015مارس  15-12ة والصحةع ـ باإلسكندرٌة من الدولٌة لعلوم الرٌاض

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

 :الثانى الموضوع 

عن السٌدة الدكتورة/ إٌمان إبراهٌم السٌسً ـ األستاذ المساعد بقسم ألعاب القوي بالكلٌة، اعتذار 

مع فً  المؤتمر الدولً للرٌاضة والصحة وعلوم الحركة و الملتقً السنوي الحادي كمست الحضور

 . م 2015مارس  15-12عشر للشبكة الدولٌة لعلوم الرٌاضة والصحةع ـ باإلسكندرٌة من 

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

 :الثالث الموضوع 

ع 7ل األبحاث الخاصة بالسٌد أ.د/ محمود حسن الحوفً ـ األستاذ بقسم األلعاب بالكلٌة، وعددهم  تسجٌ

 . 2015، والمقدمة فً محضر قسم األلعاب عن شهر ٌناٌر  أبحاث

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

 :الرابع الموضوع 

 ع 3ع د / رحاب عادل عراقً أبو جبل 2عبد الحلٌم محمد،  هللع د /عبدا 1الطلب المقدم من السادة: 

د /أحمد طلحة حسٌن ـ لتسجٌل بحث مشترع بٌنهم تحت عنوان  التطبٌقات التكنولوجٌة الناشئة 

 . 1/3/2015واستخدامها فى العملٌة التعلٌمٌةع بمحضر قسم طرق التدرٌس والتدرٌب بمارس 

 د أ.د / رئٌس الجامعة .الموافقة مع رفع األمر للسٌ القرار :

 :الخامس الموضوع 



6 

 

ع د/ رحاب عادل عراقً أبو جبل  ـ 2عبد الحلٌم محمد،  ع د/عبد هللا1الطلب المقدم من السادة: 

لتسجٌل بحث مشترع بٌنهم تحت عنوان  دارسة مقارنة لبعض البرام  المقترحة باستخدام تمثٌل 

ٌرها على بعض المهارات الحركٌة ألطفال مرحلة األدوار والقصل الحركٌة والعاب المسابقات وترث

 . 1/3/2015ما قبل المدرسةع بمحضر قسم طرق التدرٌس والتدرٌب بمارس 

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

 :السادس الموضوع 

ع ، وذل 2/3/2015مشروع البحث المشترع المطروح من محضر قسم علوم الصحة الرٌاضٌة 

كمجال للتعاون بٌن كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة مدٌنة السادات و جامعة إلٌنوي بشٌكاغو ، بعنوان 

 – عالقة التنوع الجٌنً بتمٌر إٌقاعات القلب لدي ناشئً رٌاضات التحمل والسرعة والقوة القصوى 

(Relationship between Genetic Diversity and the Heart Rate Variability 

(HRV) with Endurance, Speed, and Maximum Power in Youth Sport 

Players)               

الموافقة علً الطلب على أن ٌخاطب قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بالتفاصٌل الضرورٌة  القرار :
جامعة إلخطار الجامعة بالرغبة فً فتح التعاون المشار إلٌه عالٌه مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس ال

. 
 :السابع الموضوع 

الخطاب الوارد من إدارة العالقات الثقافٌة بالجامعة والخال بمشروع البرنام  التنفٌذى بٌن حكومة 
 م . 2017-2015جمهورٌة مصر العربٌة والمجر 

الموافقة علً البنود التً وقع علٌها االختٌار، وٌتم مخاطبة اإلدارة بأن الكلٌة ال تري أي  القرار :
 ( ال ٌتوافق وتخصصات الكلٌة  .8(، وأن البند )7) –( 1ع من الموافقة علً البنود من )مان

 :الثامنالموضوع 
الخطاب الوارد من إدارة العالقات الثقافٌة بالجامعة والخال بدراسة مشروع اتفاق التعاون فى مجال 

 التعلٌم العالى المقترح من  الجانب الدانمركى، وموافاتهم بالرأي .
الموافقة علً البنود التً وقع علٌها االختٌار ـ ٌتم مخاطبة اإلدارة بأن الكلٌة تقترح اختٌار  رار :الق

 . المادة األولً فقط من المشروع، وأن باقً البنود ال تتماشً و خطة الكلٌة
 :التاسع الموضوع 

رحة على الشق الخال الخطاب الوارد من إدارة العالقات الثقافٌة بالجامعة والخال بالتعدٌالت المقت
 بالتعلٌم العالى فى مشروع البرنام  التنفٌذى بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وسلطنة عمان .

الموافقة علً البنود التً وقع علٌها االختٌار و ٌتم مخاطبة اإلدارة بأن الكلٌة تقترح اختٌار  القرار :
 المادة األولً والمادة الثانٌة فقط .

 :العاشر الموضوع 
ب الوارد من إدارة العالقات الثقافٌة بالجامعة و الخال بالبرنام  التنفٌذي بٌن جمهورٌة مصر الخطا

 .2014/2017العربٌة والجمهورٌة الٌمنٌة لألعوام 
الموافقة علً البنود التً وقع علٌها االختٌار و ٌتم مخاطبة اإلدارة بأن الكلٌة تقترح اختٌار  القرار :

 الثالثة والرابعة و الخامسة . المواد األولً والثانٌة و
 :الحادى عشر الموضوع 
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الخطاب الوارد من إدارة العالقات الثقافٌة الخال ببحث سبل التعاون الثقافى والتعلٌمى بٌن الجامعات 
 الكندٌة و الجامعات المصرٌة وبخاصة فى مجاالت العلوم والهندسة والطب والتكنولوجٌا. 

علمٌة بالكلٌة بخطاب داخلً للتوزٌع، وٌتم مخاطبة الجامعة عقب ورود تم مخاطبة األقسام ال القرار :
مقترحات األقسام ببحث سبل التعاون العلمً البحثً فً مجال التربٌة الرٌاضٌة والمجاالت المرتبطة 

. 
 
 

 :الثانى عشر الموضوع 
ت والخال الخطاب الخال بكتاب اإلدارة المركزٌة للعالقات الثقافٌة بالمجلس األعلى للجامعا

بموافاتهم ببٌان بالمشروعات التً شاركت فٌها جمهورٌة مصر العربٌة مع الدول النامٌة وخاصة 
بالنسبة للدول العربٌة واألفرٌقٌة موضحاً فٌه المشروع والهدف منه ومدة التنفٌذ والنتائ  النهائٌة 

 والصعوبات والمالحظات العامة علً المشروع. 
جال األول من المقترحات، ٌتم مخاطبة اإلدارة بأنه ال توجد مشروعات الموافقة علً الم القرار :

مشتركة مع الدول المذكورة فً الوقت الحاضر، و أن الكلٌة تقترح المجال األول "االبتكار من أجل 
م حٌث ٌتماشً والخطة البحثٌة العامة 2105التنمٌة" من قائمة الحلول التنموٌة المقترحة لعام 

 للكلٌة.
 :الثالث عشر الموضوع

الخطاب الخال بلقاء السٌد أ.د/ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً الٌمنً و السٌد أ.د/ المستشار 
والذي طلب  1/12/2014الثقافً ومدٌر المركز الثقافً بصنعاء ٌوم االستثناء ٌوم االثنٌن الموافق 

 فٌه الوزٌر حل المشاكل التً تواجه الطلبة الٌمنٌٌن فً مصر.
 ٌتم مخاطبة الجامعة بخطاب بأنه ال ٌوجد طالب ٌمنٌٌن بالكلٌة . رار :الق

 :الرابع عشرالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشرن الطلنب المقندم منن د/ بنالل مرسنى محمند 

حة وتننوت المنندرس بالقسننم للموافقننة علننى مشنناركة سننٌادته فننى المننؤتمر النندولى لعلننوم الرٌاضننة والصنن
والذى تنظمه كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط والمقرر انعقاده فى مدٌنة اإلسنكندرٌة خنالل الفتنرة 

ببحثٌن باللمة االنجلٌزٌة إحنداهما فنردى بعننوان ن تنمٌنة تحمنل األداء وتنرثٌره  15/3/2015-12من 
 على القدرة الال هوائٌة وبعض المتمٌرات الفسٌولوجٌة للمصارعٌن ن 

“Development endurance performance and its effects on anaerobic 
capacity and some physiological variables for wrestlers”  

واآلخر مشترع بعنوان ن تندرٌبات بلٌومترٌنة فنى ضنوء الخاصنائل الكٌنماتٌكٌنة لمهنارة 
مهنارى لالعبنى الدورة ونصف األمامٌة المكنورة وترثٌرهنا علنى مسنتوى األداء البندنى وال

 المطس ن 
“ plyometric training according to kinematic characteristics for forward 
one and a half tuck and its effect on the level of performance for the 
divers “  

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . القرار :
 :الخامس عشرالموضوع 

خطاب الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشرن الطلب المقدم من د/عمرو محمود حنفى ال
المدرس بالقسم للموافقة على مشاركة سٌادته فى المؤتمر الدولى لعلوم الرٌاضة والصحة وهدان 

والذى تنظمه كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط والمقرر انعقاده فى مدٌنة اإلسكندرٌة خالل الفترة 
ببحث مشترع باللمة االنجلٌزٌة بعنوان ن تدرٌبات بلٌومترٌة فى ضوء  15/3/2015-12من 

البدنى الخصائل الكٌنماتٌكٌة لمهارة الدورة ونصف األمامٌة المكورة وترثٌرها على مستوى األداء 
 والمهارى لالعبى المطس ن 
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“ plyometric training according to kinematic characteristics for forward 
one and a half tuck and its effect on the level of performance for the 
divers “  

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :
 :دس عشرالساالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشرن الطلب المقدم من د/ فاطمة محمد عبد الفتاح سلٌمة المدرس 
بالقسم للموافقة على مشاركة سٌادتها فى المؤتمر الدولى لعلوم الرٌاضة والصحة والذى تنظمه كلٌة 

-12الفترة من  التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط والمقرر انعقاده فى مدٌنة اإلسكندرٌة خالل
باللمة اإلنجلٌزٌة بعنوان ن ترثٌر برنام  تعلٌمى حركى باستخدام العاب ببحث مشترع  15/3/2015

 لدى الصم ن المضرب على خفض مستوى النشاط الزائد 
“ the effect of dynamic education programe for using tennis game to 
reduce the level of hyperactivivty for deaf people “  

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :
 :السابع عشرالموضوع 

المدرس  شعلةالخطاب الوارد من قسم األلعاب بشرن الطلب المقدم من د/ ماجدة فتحى عبد الحمٌد 
لذى تنظمه كلٌة بالقسم للموافقة على مشاركة سٌادتها فى المؤتمر الدولى لعلوم الرٌاضة والصحة وا

-12التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط والمقرر انعقاده فى مدٌنة اإلسكندرٌة خالل الفترة من 
ببحث مشترع باللمة اإلنجلٌزٌة بعنوان ن ترثٌر برنام  تعلٌمى حركى باستخدام العاب  15/3/2015

 لدى الصم ن المضرب على خفض مستوى النشاط الزائد 
“ the effect of dynamic education programe for using tennis game to 
reduce the level of hyperactivivty for deaf people “  

 الموافقة مع رفع األمر للسٌد ا.د / رئٌس الجامعة . القرار :

 شئون التعلٌم والطالب**لجنة 
 الموضوع األول :

عدد الطالب المقترح قبولهم فى بخصول الخطاب الوارد من إدارة شئون الطالب بالجامعة بطلب 
 بالكلٌة . 2015/2016العام الجامعى 

 طالبة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . 220طالب +  400اقتراح بعدد  القرار :
 الثانى : الموضوع

بخصول التقرٌر المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة ورقة إجابة الطالب / عبد العزٌز طارق عبد 
جلهوم والذى ٌوصى به بتصوٌب نتٌجة الطالب فى مادة برام  التربٌة الرٌاضٌة حٌث ٌستحق الرشٌد 

 م . 2012/2013درجة بالزٌادة على درجته بتلع المادة بالفرقة الثانٌة للعام الجامعى  12 
 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الطالب الموافقة على تعدٌل درجة  القرار :

 الث :الث الموضوع

بخصول الطلب المقدم من الطالب / محمد حسٌن فهمى عبد الظاهر لمراجعة ورقة إجابته فى مادة 
 م . 2011/2012ألعاب المضرب بالفرقة األولى للعام الجامعى 

  أحٌط المجلس علماً  القرار :
 : رابع ال الموضوع

نشرت سالمة الخبٌرة بالمعاش الخطاب الوارد من قسم التمرٌنات والجمباز بشرن انتداب األستاذة / 
للمصاحبة الموسٌقٌة لمادتى التمرٌنات والتعبٌر الحركى عن الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 

 . وكذا تحدٌد أجر الساعة وأجر الجلسة  2014/2015
الموافقة على انتداب سٌادتها على أن ٌتم احتساب أجر الجلسة عشرون جنٌهاً وأجر القرار : 

 ة سبع جنٌهات مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .الساع
 الموضوع الخامس :
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الخطاب الوارد من السٌد أ.د / رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بشرن إرسال 
 اإلنذار الثانى لطالب التربٌة العملٌة .

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

 :مختبرات واألجهزة العلمٌة لجنة ال**

بشرن موافقة لجنة المختبرات واألجهزة العلمٌة  25/2/2015الكتاب الوارد من إدارة الجامعة بتارٌخ 
على تجهٌز صالة المناقشة بالدور األرضى بالكلٌة من الموارد  19/1/2015بالجامعة والمنعقدة بتارٌخ 
 -الذاتٌة بالجامعة على أن ٌتم :

اإلدارة الهندسٌة بالجامعة بوضع المواصفات الفنٌة والمقاٌسة التقدٌرٌة للمشروع تكلٌف  -
 المقترح بتجهٌز الصالة .

 عرض الموصفات الفنٌة للصالة على إدارة الكلٌة قبل البدء فى إجراءات الشراء والطرح . -
 تكلٌف إدارة المشترٌات والمخازن بالجامعة بإجراءات الشراء والطرح . -

  لموافقة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعةاالقرار : 

 **لجنة الدراسات العلٌا والبحوث :
 الموضوع األول :

سٌد فتح هللا تنٌتٌن المقٌد  بدورة أكتوبر الدكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث /  منح درجة
ة  بعنوان نترثٌر استخدام والمدرس المساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌ  2012

التعلم التعاونى والتدرٌس المصمر على مستوى التحصٌل المعرفى وتعلٌم بعض المهارات التدرٌسٌة 
    :  لطلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

فى التربٌة الرٌاضٌة  لسفةدكتوراه الف ةدرجعالٌه  الموافقة على منح الدارس المذكور القرار :
مع رفع األمر للسٌد أ.د / ٌر الفردٌة والتقرٌر الجماعى للجنة المناقشة والحكم وذلك بناءا على التقار

 رئٌس الجامعة .
 الموضوع الثانً :

  -منح درجه الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثٌن اآلتى أسماؤهم وهم :
 2012أكتوبر  بدورةنعمه أبو زٌد جاد هللا المعٌدة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  -1

 ات إدارة المعرفة لدى األخصائٌٌن بمراكز الشباب نبعنوان ن فاعلٌ
محمود محمد عٌد الشامى المسجل بدرجة الماجستٌر بقسم العاب القوى بعنوان ن التحلٌل  -2

الزمنى كرساس فى تشكٌل الوحدة التدرٌبٌة وترثٌره على العناصر البدنٌة الخاصة 
 .رٌقة فلوب ع والمستوى الرقمى فى الوثب العالى   بط

بعنوان  2006 أسامه عادل عباس الحباع المقٌد بقسم التمرٌنات والجمباز بدوره أكتوبر -3
الخصائل الكٌنماتٌكٌه لبعض مهارات المجموعة الثالثة على جهاز المتوازٌٌن كرساس ن

 نلوضع التدرٌبات النوعٌة 
ل بقسم  المنازالت والمسج 2005عٌد لبٌب حسٌن الجزٌرى المقٌد بدورة أكتوبر  -4     

المائٌة وعنوان البحث ن ترثٌر استخدام خرائط المفاهٌم على تعلٌم سباحة الزحف على  توالرٌاضٌا
 البطن ن  
الموافقة على منح الدارسٌن المذكورٌن عالٌة درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك  القرار :

رفع األمر للسٌد أ.د /  مع ة المناقشة والحكمبناءا على التقارٌر الفردٌة والتقرٌر الجماعى للجن
 رئٌس الجامعة .

 الموضوع الثالث 
حمد سعٌد أمٌن أتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر  فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / 

والمسجل بعنوان  حوالمعٌد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌ 2012االشوح المقٌد بدورة أكتوبر 
بعض المهارات األساسٌة للتنس لطالب كلٌة التربٌة  ةترثٌر برنام  تروٌحى رٌاضى مقترح لتنمٌن 

 الرٌاضٌة ن  
 . 16/10/2012تارٌخ التسجٌل 
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 تحت إشراف 
 أ.د/حمدى محمد عباس السٌسى       أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح وعمٌد الكلٌة 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  وأستاذ إدارة التنس            أ. د/ لبٌب عبد العزٌز لبٌب     
 قشة والحكم من السادة األساتذة :تشكٌل لجنة المنا

 أ.د/حمدى محمد عباس السٌسى   أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح وعمٌد الكلٌة     
                                                                                                                                                   

 مشرفاً 
أ.د/ مصطفى محمد فرٌد                أستاذ متفرغ بقسم  تدرٌب األلعاب الجماعٌة بالهرم جامعة 

 حلوان      
                                                                                                                                                   

 مناقشاً 
أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى             أستاذ علم النفس الرٌاضى بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة 

 والتروٌح  
                                                                                                                                                   

 مناقشاً 
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب         وأ. د/ لبٌب عبد العزٌز لبٌب             أستاذ إدارة التنس 

                                                                                                                                                   
 مشرفاً 

 .مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة الموافقة  القرار :
   عالموضوع الراب

د عبد المحسن تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر  فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / احمد سع
المائٌة بعنوان ن فاعلٌة  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 2007عبد الحلٌم المقٌد بدورة أكتوبر 
ن  تارٌخ التسجٌل   هرٌاضة الكاراتٌء الخططى لدى ناشً األداءالهجوم المضاد المقابل على 

21/12/2010. 
 تحت إشراف 

 المائٌة  تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا         د/ احمد سعٌد خضر                          
 المائٌة    تد/ إبراهٌم عبد الحمٌد االبٌارى                   مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا

 -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :
رٌاضة الكاراتٌه ووكٌل الكلٌة أ.د/ احمد محمود إبراهٌم              أستاذ التدرٌب الرٌاضً ل

 للدراسات 
 العلٌا كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بربً قٌر جامعة اإلسكندرٌة                                                               

                                                                                                                                                 
 مناقشا

           المائٌة     تأستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرٌاضٌا      أ.د/ احمد عبد الحمٌد عمارة     
 مناقشا 

              المائٌة     تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا      د/ احمد سعٌد خضر                 
 مشرفا        

 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .لموافقة ا القرار :
 الموضوع الخامس 

تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / شرٌف محمد متولى 
بعنوان ن دراسة المائٌة  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 2011حشاد المقٌد بدورة أكتوبر 

تحلٌلٌة ألنواع الهجوم فى رٌاضة الجودو وفاعلٌتها على نتائ  المبارٌات بالدورة االولٌمبٌة لندن 
 . 2/2/2013م ن  تارٌخ التسجٌل  2012
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 تحت إشراف 
 المائٌة  تد/ احمد سعٌد خضر                             أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا

 المائٌة   تٌم محمد معاذ                    أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌاد/ عبد الحل
 -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :

 كلٌة أستاذ ورئٌس قسم التدرٌب الرٌاضً وعلوم الحركة         أ.د/ محروسة على حسن               
الرٌاضٌة بنات جامعة  التربٌة                                                                     

 مناقشا   اإلسكندرٌة            
المائٌة             تد/ منى مصطفى محمد على    أستاذ السباحة ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضٌا0أ 

 مناقشا 
          المائٌة           ترٌاضٌاد/ عبد الحلٌم محمد معاذ        أستاذ مساعد بقسم المنازالت وال

 مشرفا 
               المائٌة         تد/ احمد سعٌد خضر              أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا

 مشرفا        
 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .لموافقة ا القرار :

 : الموضوع السادس
لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / محمد محمود سلطان تشكٌل لجنة المناقشة والحكم 

المائٌة بعنوان ن ترثٌر استخدام  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 2011المقٌد بدورة أكتوبر 
اسلوب التعلم الجزئى   النقى والمتدرج ع على تعلم سباحة الدولفٌن للمبتدئٌن ن  تارٌخ التسجٌل 

2/2/2013 . 
 :ت إشراف تح

 المائٌة   تأستاذ مساعد بقسم ا لمنازالت والرٌاضٌا       د/ مصطفى سامى عمٌرة         
 المائٌة   تد/ هبة هللا عصام الدٌاسطى           مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا

 -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :
المائٌة           تاحة ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضٌاأستاذ السب  د/ منى مصطفى محمد على 0أ

 مناقشا 
             المائٌة         تد/ مصطفى سامى عمٌرة           أستاذ مساعد بقسم ا لمنازالت والرٌاضٌا

 مشرفا 
 أستاذ مساعد بقسم تدرٌب الرٌاضٌات الفردٌة شعبة سباحه     جاد أ.د/ محمد احمد عبدا هلل

         كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالهرم جامعة حلوان                                                                  
 مناقشا

 . الموافقة مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة القرار :
 :  سابعالموضوع ال

ت عباس بالل المقٌد تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / مصطفى مدح
المائٌة بعنوان ن الدرجة المعٌارٌة لبعض  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 2013 أكتوبربدورة 

 العبً المصارعة ن بالمتمٌرات الفسٌولوجٌة الخاصة 
 :تحت إشراف 

 المائٌة     تأ.د/ احمد عبد الحمٌد عمارة                    أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرٌاضٌا
 أستاذ مساعد بقسم المواد الصحٌة    د/ عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم           

 المائٌة  توالرٌاضٌا تمدرس بقسم المنازال         لى             د/ محمد بٌلى إبراهٌم بٌ
 . مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعةجاء من القسم  الموافقة بناءا على ما القرار :

 : الموضوع الثامن
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عصر  الٌزٌد الحسٌنى األتسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / محمد أبو 
المائٌة بعنوان ن بناء مقٌاس تركٌز  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 2013 أكتوبرالمقٌد بدورة 

 االنتباه لدى المالكمٌن ن
 :تحت إشراف 

الباقٌرى                أستاذ علم النفس الرٌاضً ورئٌس قسم أصول التربٌة  أ.د/ محمد إبراهٌم
        الرٌاضٌة 

 والتروٌح                                                              
   المائٌة            تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا          د/ احمد سعٌد خضر              

 المائٌة   تد/ احمد كمال عبد الفتاح عٌد        مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا
  مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . جاء من القسم الموافقة بناءا على ما القرار :

 :الموضوع التاسع 
لم المقٌد بدورة تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / حامد محمد حامد سوٌ

المائٌة بعنوان ن ترثٌر استخدام التدرٌب  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 2013أكتوبر 
 نالعضلٌة ومستوى أداء بعض الركالت لالعبً الكاتا فى رٌاضة الكاراتٌه  تى على القدرةالبالٌس

 :تحت إشراف 
 المائٌة              تسم المنازالت والرٌاضٌاأستاذ مساعد بق           د/ احمد سعٌد خضر              

 المائٌة    تد/ إبراهٌم عبد الحمٌد االبٌارى        مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا
 المائٌة  تمدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا        د/ احمد عمر الفاروق                

 فع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة .مع ر جاء من القسم الموافقة بناءا على ما القرار :
 :الموضوع العاشر 
د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بتكلٌف 0أالطلب المقدم من 

الدكتور / لبٌب عبد العزٌز لبٌب بتدرٌس مقرر تنظٌم وإدارة التربٌة الرٌاضٌة بدرجة  ستاذاأل
خال باألستاذ الدكتور/ محمد عبد العظٌم شمٌس وذلع نظراً لقٌام سٌادته لماجستٌر الفرقة األولى الا

 . ادٌةٌاعتبرجازة 
 مع رفع األمر للسٌد أ.د / رئٌس الجامعة . الموافقة  بناءا على قرار مجلس القسم:  القرار 

 :  الموضوع الحادى عشر
 -اعتماد التقارٌر السنوٌة  الخاصة بالباحثٌن األتً أسماؤهم وهم :

   دكتوراه ع   السٌد صالح السٌد أحمد                     -1
   دكتوراه ع         عامر                     رسالى عبد الستا -2
   ماجستٌر ع  محمد وحٌد عبد السالم دٌاب               -3
   ماجستٌر ع      محمد طارق عبد العزٌز السوٌفى        -4

 سٌد أ.د / رئٌس الجامعة .مع رفع األمر للالموافقة  القرار :
 ............... وهللا ولى التوفٌق. ظهراً  الثالثةنتهً اجتماع المجلس فً تمام الساعة إوقد 
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