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 محضر اجتماع

 (172الجلسة رقم )

 م2014/2015في العام الجامعي 

 م 13/10/2015 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 افقالمو ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
إبراهيم محمود غريب وكيل الكلية للدراسات العليا م برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  31/31/2132

 -وبحضور كل من : والبحوث 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/  1
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم 2
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح إبراهيم الباقيرىأ.د/ محمد  3
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 4
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 5
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح   عبد العظيم شميسأ.د / محمد  6
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 7
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  8
 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 9
 أستاذ بقسم ألعاب القوى بالل حمد عنبرأ.د / م 10
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة 11
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى  12
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 13
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزينى  14
 عضو الجودة  أ.د / مصطفى سامى عميرة  15

  واعتذر عن الحضور :
 عميد الكلية  حمدى محمد السيسى 

 عن الحضور :وتغيب 

 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم
 رئيس قسم األلعاب   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى

 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  د / طارق محمد النصيرىأ.
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــأستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب وقد

 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع

 (172الجلسة رقم )

 م2014/2015في العام الجامعي 

 م 13/10/2015 الموافق ثلاثاءالالمنعقدة يوم 

 
 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 171رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

مد مدة الدراسة لمدة عام للباحث الموضوع األول فيما يستجد من أعمال وهو  افيما عد م 8/9/5112
 / 

 1/11/5112من ترة عبد الهادى محمد أحمد المسجل بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  في الف
من المجلس وإدراجه فى الجلسة الحالية فى مجلس قسم طرق التدريس تم سحبه  01/9/5112حتى 

 .والتدريب والتربية العملية 

ً ثا  : جدول األعمالنيا
 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .

 الموضوع األول : 
 المجلس األعلى للجامعات.عرض الموضوعات الواردة من 

 أحيط المجلس علماً. : القرار
 : الموضوع الثانى 

 م2015/2020عتماد الخطة االستراتيجية للكلية ا

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

المستمر عن شهر سبتمبر لمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير ا
 . 2015وأكتوبر 
 أحيط المجلس علماً. القرار :

 :  الموضوع الرابع
الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن عرض ومناقشة بشأن 

 معايير اختيارتشكيل لجان المراجعة الداخلية للبرامج والمقررات لمرحلة الدراسات العليا وتحديد 
 المراجعين الداخليين.

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

 :شئون أعضاء هيئة التدريس **
 ل :األوالموضوع 

الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة بشأن الموافقة على اشتراك السيد د/ رضا يوسف يسرى 
القاهرة وذلك بفندق توليب ب هالمغلق للكاراتي التدريبيعبد القادر المدرس بالقسم للمشاركة فى المعسكر 

 م . 12/11/5112وحتى  1/11/5112خالل الفترة من 

 . األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة مع رفع  القرار :
 :  ثانىالالموضوع 

 انتداب السيد الدكتور/ عيد شافعي عيد الموافقة على بشأنالخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 
ل جامعة بنها  لتدريس ماده التمرينات للفرقة األولي بنين في الفص- حريز المدرس بكلية التربية الرياضية

 . بواقع يومين في األسبوع الدراسي األول

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

 :  ثالثالالموضوع 
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انتداب السيدة األستاذة /  نشأت السيد الموافقة على بشأن الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 
الموسيقية لمادتي التمرينات والتعبير الحركي سالمة لتدريس ماده اإليقاع الحركي و كذلك المصاحبة 

 .5112/5112للعام الجامعي 

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

 الطلب المقدم من السيد الموافقة على بشأن الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 
 - المساعد بالقسم النتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية الدكتور/ حمدي السيد وتوت األستاذ

 جامعة المنوفية.
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 : خامسالالموضوع 

/ ماجدة  ةالدكتور ةالمقدم من السيدالموافقة على الطلب بشأن الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 
 فية.جامعة المنو -محمد السعيد المدرس بالقسم النتداب سيادتها للتدريس بكلية التربية الرياضية

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 : سادسالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من كلية التربية الرياضية 
جامعة المنوفية للموافقة علي انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس للتدريس بها خالل الفصل الدراسي 

 -األول وهم كالتالي:
 وتوت مصارعة.د/ بالل  - زكي حمدو  رياضات مائية.محمد د/ وسام -   
 الدياسطي رياضات مائية.الله عصام د/ هبة - نصار مصارعة.فتحى د/ محمد - 
 رياضات مائية. عبد النبىد/ مروة علي  - 

للقيام بالتدريس للفرقة األولي بواقع يومين في االسبوع للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 م.5112م / 5112

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 : سابعالالموضوع 

جامعة المنوفية  –الطلب المقدم من كلية التربية الرياضممممممية الخطاب الوارد من قسممممممم األلعاب بشممممممأن 
الدراسممممممي األول وهم علي انتداب بعض أعضمممممماء هيئة التدريس للتدريس بها خالل الفصممممممل للموافقة 
 -كالتالي:

 د. شريف محمد عبدالمنعم )كرة اليد (- د. أحمد ساهر حسانين )كرة القدم ( -  
 د. ماجدة شعلة )العاب مضرب(-  د. دعاء الشلقاني )كرة طائرة(-
 د. نورا أبو دنيا )كرة اليد( -

 األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةمع رفع بما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 : ثامنالالموضوع 

بشممأن انتداب الدكتور / ياسممر أبو حشممير المدرس بقسممم ألعاب القوى للتدريس بكلية التربية الرياضممية 
 جامعة المنوفية .

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 :تاسع الالموضوع 

ل الي جامعة كفر الشيخ في الفص يادتهعلي انتداب سللموافقة الحوفي   حسن  الطلب المقدم من أ.د محمود
 .الدراسي األول 
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 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 :عاشر الالموضوع 

/ مجدى  األستاذ الدكتور علي انتدابللموافقة جامعة المنوفية  –الطلب المقدم من كلية التربية الرياضية 
محمود فهيم محمد أستاذ ورئيس قسم طرق التدريس للتدريس للفرقة األولى بالكلية لمدة يوم واحد مادة 

 طرق التدريس .
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 :حادى عشر الالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم من السيدة / هناء حسنى 
 شلتوت المعيدة بالقسم لتعيينها مدرس مساعد بالقسم وذلك لحصولها على الماجستير . 

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

بد افقة علي انتداب األستاذ الدكتور / عللموكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ  من المقدمالطلب 
 للقيام بالتدريس بمرحلة الدراسات العليااألستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية الحليم محمد معاذ 

 . م5112م /5112للعام الجامعي 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 
 :ثالث عشر الالموضوع 

بد افقة علي انتداب األستاذ الدكتور /  عللموكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف  من الطلب المقدم
ام للقيام بالتدريس التدريب الرياضي للعاألستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية الحليم محمد معاذ 

 . م5112م / 5112الجامعي 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى بالكلية الموافقة  القرار :

. 

 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 : الموضوع األول

 مهبخصوص موافاتد/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  1الخطاب الوارد من السيد أ
بعثات  –بعثات إشراف مشترك  –الخارجية  والتخصصات الدقيقة والمطلوبة من البعثات ) تباألولويا

 (  مهمة علمية ما بعد الدكتورة
  أن يتم موافاتنا فى أسرع وقت ممكن .العلمية على تم التوزيع على األقسام ي القرار :

 : ثانىالموضوع ال
الخطاب الوارد إلينا من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بخصوص تسجيل األبحاث الخاصة 
بالسادة أعضاء هيئة التدريس بان تكون األبحاث مطابقة مع الخطة البحثية للقسم والكلية وان تكون موقعه 

 -من : 
 د/ رئيس القسم بالكلية1أ  -1
 د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث1أ -5
 د/ عميد الكلية1تعتمد من السيد أ  -3

 .التوزيع على األقسام العلمية بالكلية مع اعتبار الموضوع هام  القرار :
 : ثالثالموضوع ال

 تفعيل بخصوصالخطاب الوارد من اإلدارة العامة  الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية   
االتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الدولة والدول األخرى والتي يتم إرسالها وذلك عن طريق مراسلة 

ت بمجالس ض الموضوعاالكليات المناظرة خارجيا لتفعيل تلك االتفاقيات كال فيما يخصه على أن يتم عر
 األقسام ومجلس الكلية.

 مجالس األقسام بخصوص الموضوع حتى يتسنى الرد فى أسرع وقت ممكن .مخاطبة  القرار :
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 : رابعالموضوع ال
األستاذ المساعد بقسم األلعاب للحصول علي مكافأة  فد/ طارق محمد عبدا لرءو1م1الطلب المقدم من أ

 -النشر الدولي للبحث التالي :
"The effect of using multi-levels self- application technique on 

learning some basketball skills for juniors"                                  
 الذي تم نشره في

theassiut journal of sports science and arts.( AJSSA ). On 
july7.2014                                                                                 

 البحث الثاني.
"The effect of using  programmed concept mops on some defensive 

basic skills in Basket ball"                                                            
 الذي تم نشره في:

Theassiut journal of sports science and arts.( AJSSA ).on January 
1.2015.                                                                                        

 الموافقة فى ضوء اللوائح والقوانين مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
 : خامسالموضوع ال

د/ جوزيف ناجي بقطر األستاذ المساعد بقسم األلعاب للحصول علي مكافأة النشر 1م1أ الطلب المقدم من
 -الدولي للبحث التالي :

 1عرض الطلب المقدم من بتسجيل بحثه بعنوان
" An Analytical study of affective tactical performance of serving & 
receiving of Table Tennis female playersin the Olympic Games in 

London 2012"                                                                                    
 الذي تم نشره في

Theassiut journal of sports science and arts.( AJSSA ). On 
july7.2013.                                                                                 

 الموافقة فى ضوء اللوائح والقوانين مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
 **لجنة الدراسات العليا والبحوث :

 الموضوع األول :
  -ن بعد وهم :يالمذكورين اضية للباحثمنح درجة الماجستير فى التربية الري

بيئة بين أثر ال ة مقارنةهيكل المعيدة بقسم المواد الصحية  بعنوان " دراس ةهاله عبد السالم حمز -1
 ةمحافظب المرحلة االبتدائية والريفية على بعض الوظائف الرئوية والبدنية لتالميذ الصناعية

 المنوفية " 
 .محمد طارق عبد العزيز السويفى المقيد بدرجة الماجستير والمسجل بقسم المواد الصحية  -5
عبد العاطى الشوربجى المقيد بدرجة الماجستير والمسجل بقسم المنازالت أحمد محمد   -3

 المائية  توالرياضيا
ع رفع م الحكمالمناقشة ووالتقرير الجماعى للجنة  يةالموافقة وذلك بناء على التقارير الفرد القرار :

 األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .
 : الموضوع الثانى

تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارسة / دعاء محمد عبد الغنى  المسجلة بقسم 
لطاولة لالعبى المستويات العليا فى تنس ا لإلرسالالخططى  األداءبعنوان "دراسة تحليلية لفاعلية  األلعاب

 " 
  -إشراف :تحت 

  األلعابمساعد بقسم  أستاذبقطر                      أديبد/ جوزيف ناجى 
  األلعابد/ ماجدة فتحى شعلة                              مدرس بقسم 

  األستاذ الدكتور / رئيس الجامعةمع رفع األمر للسيد الموافقة بناءا على موافقة القسم   القرار :
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 : الموضوع الثالث
ديد المعيد الح أبوتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / حسين شوقى محمد 

التربية الرياضية والترويح  و المسجل بذات القسم بعنوان "تأثير برنامج للتصور العقلى  أصولبقسم 
 "بعض مهارات المصارعة  أداءعلى الطالقة النفسية ومستوى 

  إشراف :تحت 
 التربية الرياضية بالسادات  أصولمساعد بقسم  أستاذد/ نرمين رفيق عبد العظيم                         

 د/ بالل مرسى وتوت                                    مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية 
  الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار : 

 
 :الموضوع الرابع 

  كتوبرأتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / حسن على عفيفى المقيد بدورة 
والمسجل بقسم المواد الصحية بعنوان "تأثير برنامج تدريب للحس العضلى العميق على وظائف الركبة 

 بعد إعادة بناء الرباط الصليبى  " 
 : إشرافتحت 

 ة يالصحالمواد قسم بد/ عبد الحليم يوسف عبد العليم               أستاذ مساعد  
 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :

 :الموضوع الخامس 
تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس/ محمود مختار السيد ابو العطا المسجل 

 هوتأثير   Trxبقسم التمرينات والجمباز بعنوان "برنامج تمرينات بمقاومة وزن الجسم باستخدام جهاز ال 
 "  األرضيةومستوى أداء جملة الحركات  على بعض عناصر اللياقة البدنية

 : إشرافتحت 
 مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز  أستاذصالح سرور                          أملأ.م.د/ 

 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :
 :الموضوع السادس 

قى / حنان شوقى عبد المنعم عبد البا الرياضية للدارسة تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية
المسجلة بقسم المواد الصحية بعنوان " تأثير برنامج تدريبى هوائى على خفض مستوى دهنيات الدم 

 .( سنة  21 – 52بأمراض القلبلدى السيدات للمرحلة السنية )  اإلصابةومعامل 
  إشراف :تحت 

 قسم علوم الصحة الرياضية  بد/ عبد الحليم يوسف عبد العليم               أستاذ مساعد  
 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :

 :الموضوع السابع 
جل عصام لطفى حويت المس إبراهيمتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / 

الكوميتية  يلالعبالفنى  األداءبقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان " دراسة تحليلية لبعض محددات 
   " 5112 الكاراتيهسنة فى رياضة  51لمنتخب مصر  فى بطولة الجمهورية المفتوحة المؤهلة

 : إشرافتحت 
 المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية   أستاذ                      األشرمد / محمد نبوى 1أ

 على االبيارى                       مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية إبراهيمد/ 
 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية                       د/ رضا يوسف يسرى                      

 . الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة لقرار :ا
 :الموضوع الثامن 

غانم  ظيمعتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / مصطفى جالل عبد ال
رعة بعنوان " تأثير استخدام تدريبات السالمسجل بدرجة الماجستير بقسم المنازالت والرياضات المائية  

 وم المضاد فى مباريات الكومتية "على توقيت بعض أساليب الهج
 : إشرافتحت 

 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية   براهيم عزب        إد/ احمد 
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 د/ احمد عمر الفاروق           مدرس  بقسم المنازالت والرياضات المائية 
 د/ عمرو محمد جعفر           مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية   

 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :
 :الموضوع التاسع 

لمدرس ا الفلسفة فى التربية الرياضية للدارس / السيد كمال عبد الفتاح عيد دكتوراهتسجيل موضوع رسالة 
المساعد  بقسم المنازالت والرياضات المائية  والمسجل بعنوان " تأثير استخدام التكتيكات المدمجة على 

  الخططى للمالكمين " األداءتطوير 
  إشراف :تحت 

 المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  أستاذد/ احمد سعيد خضر     1أ
 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :

 : الموضوع العاشر
 -: أسمائهمالتقارير السنوية الواردة من قسم المنازالت والرياضات المائية للدارسين االتى 

 .العظيم زيدان  عصام فايز عبد -1
 .اليزيد الحسينى  أبومؤمن  -5
 .عبد الرحمن محمد عبد الخالق محمد  -3
 .كريم محمد فوزى محمد راضى  -5
 .عبد الخالق سعد عبد الخالق عيسى   -2

 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :
 :الموضوع الحادى عشر 

لى رسالن   ع ربية الرياضية للدارس / محمد عبدهلرسالة الماجستير فى التوالحكم تشكيل لجنة المناقشة 
 تقويم بطوالت االتحاد" التربية الرياضية والترويح بعنوان  أصولبقسم  5115المقيد بدوره أكتوبر 

 "المصرى للجمباز 
 : تحت إشراف

              د/ محمد عبد العظيم شميس     أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح                                  1أ
 االتى أسمائهم بعد : األساتذة وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 طرق التدريس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  أستاذ   الله   أ.د/ عصام الدين متولى عبد
                                                            والطالب                                                                    

 مناقشا
 د/ محمد عبد العظيم شميس      أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية 1أ

                                                            والترويح                                                                    
 مشرفا

  األساسيةكلية التربية  التربية البدنية والرياضية أستاذ              له الغصاب       ال أ.د/ عبد
                                                            بالكويت                                                                    

 مناقشا 
  رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع القرار :

  :نى عشر االموضوع الث
والمسجل بقسم  5111المقيد بدورة أكتوبر  عالء السيد محمد طنطاويمد مدة الدراسة للدارس / 

 . 31/9/5112الى  1/11/5112لمدة عام أول فى الفترة من  التمرينات والجمباز
 .الموافقة على المد مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار : 

 : الموضوع الثالث عشر
يد الفلسفة فى التربية الرياضية للدارس / السيد صالح الس لرسالة دكتوراهالحكم و المناقشةتشكيل لجنة 

تأثير  برنامج هوائى على تحسين  المعيد بقسم المواد الصحية  بعنوان " 5111أحمد المقيد بدورة أكتوبر 
 الوظائف التنفسية لعمال مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 

 :تحت إشراف 
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علوم الصحة المواد الصحية د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم                  أستاذ ورئيس قسم 1أ
 الرياضية 

 د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم                       أستاذ مساعد  قسم علوم الصحة الرياضية   
  -االتى أسمائهم بعد :األساتذة وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 فسيولوجيا الرياضة المتفرغ كلية التربية  أستاذ   أ.د/ليلى صالح الدين سليم    
 مناقشا                                       الرياضية جامعة حلوان   

  أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية      د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم     1أ
                                                                                                                                               

 مشرفا
                 أسوانصحة الرياضية وعميد الكلية جامعة لا أستاذأ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط مدنى  

                                                                                                                                               
 مناقشا 

 د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم              أستاذ مساعد  قسم علوم الصحة الرياضية              مشرفا   
 . الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رار :الق

 : الموضوع الرابع عشر
لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / عبد الرحمن بسيونى عبد والحكم تشكيل لجنة المناقشة 

 3عالقة تنوع جين   " بعنوان  5115المقيد بدوره أكتوبر المواد الصحية الرازق غانم المعيد بقسم 
ACTN   وبعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية كوسيلة النتقاء العبي الكاتا"   

 : تحت إشراف
 ة بالكلية  يالصحالمواد رئيس قسم       د/ حمدى عبده عاصم           1أ
 الزقازيق   لوجى كلية الطب البيطري جامعةد/ حسين أحمد حشمت               أستاذ الفسيو1أ

  تى أسمائهم بعد :األساتذة اآلوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
 الطب البيطري جامعه الزقازيق   لوجى كليةد/ حسين أحمد حشمت            أستاذ الفسيو1أ

 قنية البيولوجية علوم عين شمس وعميد الكلية ونائب رئيس الت أستاذأ.د/محمد سيد سالمة                
 مناقشا                                                          الجامعة سابقا                                                      

 مشرفا                           بالكلية       صحيةال موادد/ حمدى عبده عاصم               رئيس قسم ال1أ
 مناقشا          ة            يالصح الموادقسم بد/ عبد الحليم يوسف عبد العليم        أستاذ مساعد  

 الموافقة بناءا على موافقة القسم  مع رفع األمر للسيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة القرار :
 : الموضوع الخامس عشر

الماجستير فى التربية الرياضية الفرقة األولى وعدد  ة( طالب متقدم لدرج  52عدد )  النظر فى قيد 
  -( طالب  دبلوم الدراسات العليا فى التربية الرياضية  على النحو التالى :11)

 -:أوالً المتقدمين للماجستير الفرقة األولى 

 مالحظات الدبلوم االسم م

   عصر احمد حلمى عبد الهادى األ 1
   احمد سعيد مصطفى شهاب 5
  دبلوم جيد جدا احمد محمد خالد  إسالم 3
  دبلوم جيد حمد حمامة أعلى عبد المنعم  5
   محمود سليمان حامد عبد القادر  2
   أميرة فؤاد محمد حمد  2
   شرع ال رشا عباس إبراهيم 7
   محمد صالح عبد المنصف خليل  8
   احمد السيد عبد السيد أبو عبيد  9
   عبد الرحمن محمد  على الشال  11
   سعد جمال سعد داود  11
   مها سمير عبد الموجود السيد  15
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   محمد صالح محمد رافع بدر  13
   هانى رمضان عبد الحميد خليفة  15
   محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق  12
   عفيفى إمام   بدر ناصف بدر عشماوى 12
   محمد نجاح محمد أبو رايبة  17
   عمرو سيد رمضان عبد العال محمد  18
   احمد السيد إسماعيل عبد الوهاب  19
   مصطفى زين العابدين محمود على  51
   مروة يوسف إسماعيل حسن سعد  51
   إبراهيم معوض عبد الشافى محمد  55
   محمد محمد السيد الشال  53
   محمد وحيد عبد الحميد سالم  55
   طراد  احمد جمال عبد الله 52
   انتصار عبد الغنى عبد الرحمن محمود  52
   مصطفى محمود سامى وهبة شرف  57
   محمد كمال عبد العال بدير 58
   أسامة غنيم عبد الهادى غنيم  59
   محمود محمد رامز حسن مناع  31
   السيد على جابر على السيد خلف الله  31
   احمد محمد عبد الغنى عويس  35
   هانى عبد المحسن عبد الغفار سرحان  33
   الله  عماد الدين رؤف عبد الرحمن عبد 35
   آية حسن احمد حسن  32
   مروة محمد عبد الظاهر بسيونى  32
   محمود حجازى عبد المعطى الشبراوى  37
   محمد مصطفى عيسى عبد الفتاح  38
   حمد محمد عبد الرسول مصطفى أ 39
   محمود محمد عبد الخالق حالوة  51
   حمد محمد عبد السعيد جاد  أ 51
   محمد صالح محمد محمد   55
   حمد عيد حسن بندق أ 53
   عمرو احمد عزب  55
   محمد عفيفى إمام  52
   بسمة نصر على مطر  52

 -سات العليا فى التربية الرياضية :ثانيا: المتقدمين لمرحلة دبلوم الدرا

 مالحظات الدبلوم االسم م

   رامى سمير السيد سالمة  1
   عبد الواحد موسى  إبراهيممحمد  5
   عال محمد حجازى عبد الحفيظ  3
   احمد خالد محمد عبد الجواد  5
   محمود حمدى مبروك  2
   منى متولى موسى البشارى  2
   احمد نادر محمد حامد  7
   رمضان بسيونى عبد العزيز  8
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   عمرو شعبان عبد الحميد عبد اللطيف  9
   حسن على عبد الرؤف فرحات  11
   العز  أبوسامح عاطف  11

 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة أحيط المجلس علماً و القرار :
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 :الموضوع السادس عشر 
لله عاصم ا على رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / محمود عبد اإلشرافالتعديل فى لجنة  

تعديل بعد ال اإلشرافلتصبح لجنة الدكتور / طارق محمد النصيرى على البحث  األستاذ وذلك بإضافة
 -:على النحو التالى 

 كرة اليد ووكيل الكلية للدراسات العليا  أستاذمحمود غريب                      إبراهيمأ.د/ 
 بالكلية  األلعابكرة اليد بقسم  أستاذأ.د/  طارق محمد النصيرى                 

 بالكلية  األلعابد/ شريف محمد عبد المنعم                      مدرس بقسم 
 للسيد أ.د / رئيس الجامعة . مع رفع األمرالموافقة  القرار :

 الموضوع السابع عشر  :
وكذلك قيدهم بدرجة دكتوراه  بعد أسمائهمطالب االتى لل 5112 أكتوبر ةدور راهاعتماد نتيجة تأهيلى دكتو

  -:وهم  5112/5112للعام الجامعى الفلسفة فى التربية الرياضية 

 االســـم  م
 هلطفى عبدالل أمينحمد أ -1
 شوحاأل أمينحمد سعيد أ -5
 غريب إبراهيمكريم  -3
 هالل زيد جمعة جاد أبونعمة  -5

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة  القرار :
 الموضوع الثامن عشر 

والمدة ثالثون   17/11/5112الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا لمرحلة الدبلوم والتى تبدأ من  -
 .أسبوعا 

  ى تبدأ منالفرقة الثانية ( والت –الخطة الدراسية لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية ) الفرقة األولى  -
 .والمدة ثالثون أسبوعا  17/11/511

 نية (الفرقة الثا -الخطة الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى التربية الرياضية ) الفرقة األولى  -
 .والمدة ثالثون أسبوعا   17/11/5112والتي تبدأ من  

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

والمسجل بقسم  5111 أكتوبرمد مدة الدراسة للدارس / عبد الهادى محمد احمد عبد الهادى المقيد بدورة 
  31/9/5112الى  1/11/5112فى الفترة من  أولطرق التدريس والتدريب والتربية العملية  لمدة عام 

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار :
 الموضوع العشرون  
 األلعابوالمسجل بقسم  5111 أكتوبرعاصم المقيد بدورة  الله مد مدة الدراسة للدارس / محمود عبد 

 . 31/9/5112الى  1/11/5112فى الفترة من  أوللمدة عام 
 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبناءا على ما جاء بمجلس القسم الموافقة  القرار :

 
 

 **ما يستجد من أعمال :
 : الموضوع األول

مد مدة الدراسة للسيدة / نادية صالح على إسماعيل المدرس المساعد بقسم التمرينات والجمباز لمدة عام 
 الستكمال إجراءات البحث المقدم منها ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية 

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

 : ثانىالموضوع ال
بشأن ما تقدم به الدكتور / طارق عبد الرؤف عن زيارة الدعم الفنى من هيئة المشاريع القومية حيث 

 . 81/81/5182تحددت الزيارة يوم األحد الموافق 
 أحيط المجلس علماً على أن يبلغ كافة السادة أعضاء هيئة التدريس . القرار :
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 : ثالث الموضوع ال
لى االموضوع الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الخطاب المتضمن اإلشارة 

والخاص بتبرع السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين  01/1/5182بتاريخ  8188القرار رقم 
 ندب كامل .............الخ . –اجازة بدون مرتب  –مرافقة زوج  –يقوموا بالسفر تحت مسمى إعارة 

 مع رفع األمر للسيد باإلجماع على ما جاء بهذا القرار نظراً لعدم دستوريته الموافقة عدم  القرار :
 أ.د / رئيس الجامعة .

 :رابع الموضوع ال
الموضع الخاص بعالج أعضاء هيئة التدريس وصرف العالج من تحديد صيدلية بعينها وعدم صرف 

 والتحاليل واألشعة . مستحقات الكشف
 اعتراض مجلس الكلية على طريقة تنفيذ المشروع مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 :خامس الموضوع ال
 الطلب المقدم من أ.د / خالد عبد الحميد شافع بفتح مرحلة دكتوراه من الخارج للعام الجامعى

 . 8495لسنة  14مع نصوص القانون  حيث أن هذا الموضوع ال يتعارض 5182/  5182
 على فتح مرحلة الدكتوراه من الخارج مع رفع األمر الى مجلس الجامعة .الموافقة  القرار :

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

 

  أمين سر المجلس

 رئيس المجلس وعميد الكلية 

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 ىــــيســدى الســحمأ.د/  
 


