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 محضر اجتماع

 (154الجلسة رقم )

 م1013/1014في العام الجامعي  ثامنةالالجلسة 

 م 8/4/1014 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال

 ـــــــــــــــ
م برئاسة السيد  8/4/1014 الموافق ثالثاءالساعة الحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام 

  -عميد الكلية وبحضور كل من : حمدى محمد عباس السيسىاألستاذ الدكتور/ 

 .إبراهيم الباقيرىمحمد د/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 أعضاء المجلس  ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 محضر اجتماع

 (154الجلسة رقم )

 م1013/1014في العام الجامعي  ةثامنالالجلسة 

 م 8/4/1014 الموافقثلاثاء الالمنعقدة يوم 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أشرف عبد اللطيف الخولى .1
 العليا والبحوثوكيل الكلية للدراسات  أ.د / إبراهيم محمود غريب .1
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم .3
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم .4
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على .5
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد .6
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد عبد العظيم شميس .7
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز د/ أمل صالح سرور .8
 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى .9

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / محمد إبراهيم الباقيرى .10
 أستاذ بقسم األلعاب   أ.د / كريم مراد محمد  .11
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  .11
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  .13
 أستاذ بقسم ألعاب القوى عطوةأ.د / مصطفى مصطفى  .14
 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع .15
 أقدم أستاذ مساعد د/ محمود حسن الحوفى    .16
 أقدم مدرس د/ منى محمد كمال .17
 أستاذ متفرغ أ.د / محمد جمال الدين حمادة .18
 أستاذ متفرغ أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  .19
 أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود .10
 أستاذ متفرغ أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا  .11

11. 
أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير  د / طارق محمد النصيرى

 المستمر 
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م ومتابعة ما جاء 33/1/4132 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 351رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 
 . به من موضوعات

 .ثانياً : المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية 
 اً: جدول األعماللثثا

 الموضوع األول : 
 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 أحيط المجلس علماً. : القرار
 الموضوع الثانى :

من السيد األستاذ / مدير عام اإلدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى بشأن الكتاب خطاب الوارد ال
نائب مدير الشئون المعنوية بوزارة الدفاع بشأن طلب التزام المؤسسات التعليمية بخريطة / الوارد من السيد اللواء أركان حرب 

ومثلث حاليب وشالتين الخاضع للسيادة المصرية نظراً لما  22ة متضمنة خط عرض الحدود السياسية لجمهورية مصر العربي
 يمثله ذلك من تأثير على األمن القومى المصرى .

ً  القرار : وقد قرر المجلس ضرورة مخاطبة العالقات العامة بالجامعة لتوفير أعداد مناسبة من الخرائط مع  أحيط المجلس علما
 داخل الكلية بمعرفة شئون خدمة المجتمع والبيئة .عقد ندوات توعية للطالب 

 الموضوع الثالث :
 بشأن قواعد مكافئات النشر العلمى والجوائز  .

 أحيط المجلس علماً. القرار :
 الموضوع الرابع :

الموسيقية  لمادتي بشأن تحديد اجر الجلسة العملية لألستاذة / نشأت  سالمة  الخبيرة  بالمعاش  والمنتدبة للعزف والمصاحبة 
 التمرينات والتعبير الحركى لألربعة فرق دراسية .

كالسنوات السابقة مع مراجعة أن يتم تحديد أجر الجلسة عشرون جنيها معاملتها معاملة الخبير على الموافقة على  القرار :
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.الشئون المالية 

 الموضوع الخامس :
 الموضوع الوارد من وحدة ضمان الجودة في 

 اعتماد الية عدم التعارض في المصالح بين األطراف المختلفة بالكلية-
 أعتماد الية تلقي الشكاوي -

 اعتماد الممارسات العادلة وعدم التمييز
 الموافقة. القرار :

 **شئون أعضاء هيئة التدريس:
 :   ولالموضوع األ

طرق التدريس بشأن الطلب المقدم من السيدة / نسرين عبد المعبود محمد السيد المعيدة بالقسم لتعيينها الخطاب الوارد من قسم 
 . 22/3/2102بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم نظراً لحصولها على درجة الماجستير فى التربية الرياضية بتاريخ 

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

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد نبوى األشرم المدرس بالقسم 
وذلك بخصوص رفع خطاب للجنة العلمية للترقى ) لجنة الرياضة المدرسية ( بطلب استكمال أبحاثه للترقى لدرجة أستاذ طبقاً 

ً لقانون الجامعات فى المادة أوالتى تنص على  71لقانون الجامعات فى المادة  والتى تنص  71نه يمكن الترقى لدرجة أستاذ طبقا
سنة على التخرج وذلك بما جاء فى  01سنوات بشرط مرور  01مر على درجة الدكتوراه  إذاعلى أنه يمكن الترقى لدرجة أستاذ 

 خطاب سيادته .
لعرضها على السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة لدراسات العليا والبحوث بعمل مذكرة تكليف السيد أ.د / وكيل الكلية ل   القرار :

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.للدراسات العليا والبحوث 
 الموضوع الثالث :

الحميد اإلبيارى  الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / إبراهيم على عبد
القاهرة جامعة األزهر وذلك المدرس بالقسم وذلك بخصوص الموافقة على انتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية للبنين ب

 م . 2103/2102للعام الجامعى 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.الموافقة    القرار :

 الموضوع الرابع :
السيد أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح النتداب سيادته لمدة يوم ثانى الطلب المقدم من 

 خالل األسبوع للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة األزهر .
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. فى ضوء ما يسمح به القانون الموافقة  القرار :

 :الدراسات العليا والبحوثلجنة **
 :الموضوع األول  

د/ صالح محسن عيسوى نجا  بشأن طالب الفرقة 1النظر فيما  ورد من أستاذ ماده ) حلقات بحث فى مشاكل التدريب الرياضى ( أ
  -الحضور  عن الفصل الدراسى األول وقد تم إنذار هؤالء الطالب على محل إقامتهم وهم : ةفاقدى نسب الثانية ماجستير

 إسالم إبراهيم أمين محمد  -0
 إسالم محمد حسين شكرى -2
 رشا رجب السيد الفخرانى -3
 على سعيد أبو بكر -2
 على سعد سيد أحمد الجزير -5
 عبد المحسن محمد عبد الفتاح   عمرو -2
 محمد إبراهيم عبد الله حنضل  -7
 مد عبد العاطى محمدمح -1
 محمد على سليمان فوده -9

 محمد محمد أحمد أحمد  -01
 محمد نادى عبد العال -00
 محمد حسن عباس الشال -02
 محمود منصور محمود خليفه  -03
 مها ممدوح فهيم شعبان -02
 نبيل إبراهيم إبراهيم سراج -05
 هبه سيد محمود معوض  -02

مع رفع األمر على ما جاء بقرار السيد أ.د / صالح محسن نجا أستاذ المادة مع االلتزام بما ينظمه القانون  الموافقة   : القرار
 للسيد أ.د / رئيس الجامعة.

 :الموضوع الثانى 
د/ مجدى محمود فهيم  المعروضة على عميد الكلية بشأن اإلشراف على الرسائل العلمية للباحثين 1أ  ةالنظر فيما ورد من مذكر

الذى  920اإلشراف ببعضها لنص قرار السيد األستاذ الدكتور/  رئيس الجامعة رقم  هيئة ةسام العملية بالكلية ومخالفالمسجلين باألق
اإلشراف التى  ةهيئ على أن يوافق مجلس القسم  على المشرف أو الرسالةالمشرفين على  ينص على أن يتم تحديد المشرف أو

وجود متخصص فى  ةيقترحها المشرف الرئيسى ويشترط أن يكون مجال التخصص لموضوع الرسالة أو أقرب للتخصص  فى حال
 :موضوعات التسجيل الواردة من قسم العاب القوى وهى 

بدرجة الماجستير بعنوان " تأثير العاب القوى  والمسجل بقسم  2102ة أكتوبر محمد محمد حمدى محمد شطية المقيد بدور -0
 استخدام التدريب البالستى على المستوى الرقمى لناشيئ رمى الرمح "

 -: إشرافتحت 
 د/ عاطف سيد احمد عبد الفتاح                       أستاذ مساعد بقسم العاب القوى 
 د/ مروى عبد القادر صقر                                   مدرس بقسم العاب القوى 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. 11/3/4112الموافقة على القرار الصادر من مجلس الكلية بتاريخ  القرار  :
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والمسجل بدرجة الدكتوراه بقسم العاب القوى  بعنوان " تأثير إستراتيجية  2102دنيا المقيد بدورة أكتوبر  أبومحمد عبد المجيد  -2
 كلير وتوجيه اإلقران على تعليم بعض مهارات العاب القوى 

 -: إشرافتحت 
 فى مصطفى عطوة                أستاذ بقسم ألعاب القوى طد/ مص1أ

 د/ محمد عنبر محمد بالل                     أستاذ مساعد بقسم العاب القوى بالكلية 
 بالكلية والتدريب مدرس بقسم طرق التدريس                  محمدعبد الحليم  هد/ عبدا لل
  رئيس الجامعة.مع رفع األمر للسيد أ.د / على قرار مجلس الكلية على لجنة اإلشراف المشكلة الموافقة  القرار :

 
 :الموضوع الثالث  

 . 2103/2102التنفيذ المقترح  فترةالعلمية بالكلية الخاصة بالدراسات العليا خالل  لألقسامالخطط الخمسية 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. الموافقة القرار : 

 :الموضوع الرابع 
بقسم طرق  ةوالمسجل 2119 منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / مروة يوسف عبد الرحمن  المقيدة  بدورة أكتوبر 

ساسى في حلقة األولى من مرحلة التعليم األبناء قائمة للتنمية المهنية لمعلمات التربية الرياضية لل" التدريس وموضوع الرسالة 
 " الشاملةضوء معايير الجودة 

مع رفع األمر للسيد أ.د /  الموافقة على المنح وذلك  بناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة المناقشة والحكم القرار :
  رئيس الجامعة.

 :الموضوع الخامس 
 بقسم والمسجل 2100  توبرمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / السيد كمال عبد الفتاح عيد المقيد بدورة أك 

تأثير أحدث األساليب الخططية فى ضوء تعديالت القانون بالدورة األولمبية " المنازالت والرياضات المائية  وموضوع الرسالة 
 "على تطوير األداء الخططى للمالكمين  2102بلندن 

مع رفع األمر للسيد أ.د /  الجماعي للجنة المناقشة والحكمالموافقة على المنح وذلك  بناء على التقارير الفردية والتقرير  القرار :
  رئيس الجامعة.

 :الموضوع السادس 
والمسجل بقسم المنازالت  2111 منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / معروف سمير معروف بدورة أكتوبر

وتركيز بعض إنزيمات   PHالحموضة  وأثره على درجةحمال مختلفة الشدة استخدام أ" المائية وموضوع الرسالة  توالرياضيا
 "لدى العبى المبارزة  األكسدة واالختزال

مع رفع األمر للسيد أ.د   الموافقة على المنح وذلك  بناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة المناقشة والحكم القرار :
 / رئيس الجامعة.

 :الموضوع السابع 
حتى  0/01/2103من  ةعام أول فى الفتر لمدة  2111أكتوبر  ةالدراسة للباحث / عادل جالل شوقى عباس المقيد بدور ةمد مد

 .وذلك بناءاً على موافقة المشرفين  31/9/2102
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.على ما جاء بتقرير السادة المشرفين الموافقة  القرار :

 :الموضوع الثامن  
 -:رير السنوية للطالب اآلتى أسماؤهم االتق
 الرياضية التربيةقسم أصول       محمود زكريا قنديل                 -0
 الرياضية  التربيةقسم أصول     أحمد حلمى عبد المجيد غراب       -2
 سها أحمد نبيل  شريف                    قسم المواد الصحية  -3
 محمد بكر محمد سالم                    قسم طرق التدريس  -2

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.على ما جاء بالتقارير الموافقة  القرار :
 : الموضوع التاسع

والمقيد بدورة أكتوبر حمد حلمى عبد المجيد غراب  ر في التربية الرياضية للباحث / أالمناقشة والحكم لرسالة الماجستي ةتشكيل لجن
والمعيد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان " دراسة تحليلية لألنشطة الترويحية باالتحاد الرياضي العام  2100

 للشركات "
 
 
 

 -: إشرافتحت 
 عباس السيسى       أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح وعميد الكلية محمد د/ حمدى 1أ
                                                       د/لبيب عبد العزيز لبيب                   أستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                               1أ

 -:تشكيل لجنه المناقشة والحكم 
 عباس السيسى       أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح وعميد الكلية محمد د/ حمدى 1أ
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 أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح الرياضى بكلية التربية            د/ وليد أحمد عبد الرازق عيد1أ
 الرياضية بالهرم                                                           

          التنس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                                                                                     إدارةالعزيز لبيب                   أستاذ  د/لبيب عبد1أ
 التربية الرياضية والترويح التنس بقسم أصول  ةد/ نرمين رفيق محمد                          أستاذ مساعد إدار

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. على التشكيل الوارد من القسم الموافقة القرار :
 الموضوع العاشر

  2100بدورة أكتوبر المقيد المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / محمد بكر محمد سالم    ةتشكيل لجن
 تفكير الخططى الهجومى لدى العبى كرة القدم باستخدام الحاسب اآللى  "لالتدريس والتدريب بعنوان " بناء مقياس لبقسم طرق 

 -: إشرافتحت 
 د/ محمد محمد ذكى محمود              أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم طرق التدريس  1أ

 عد  بقسم األلعاب در الجيالنى              أستاذ مسااد/ مصطفى عبد الق
                                     يةمحمد على            مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمل مالحلي عبد هد/عبدا لل

 -:تشكيل لجنه المناقشة والحكم 
  أستاذ المناهج وطرق التدريس ونائب رئيس جامعة  د/ عصام الدين متولى عبد الله أ.

 مدينه السادات لشئون الطالب                                                                   
 د/ محمد محمد ذكى محمود               أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم طرق التدريس  1أ

 ستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب األلعاب الرياضية أ       أ.د/ عادل عبد الحميد الفاضى           
 جامعة اإلسكندرية                                                                  

 در الجيالنى               أستاذ مساعد بقسم األلعاب اد/ مصطفى عبد الق
 األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.مع رفع على التشكيل الوارد من القسم الموافقة  القرار :

 الموضوع الحادى عشر 
لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمود زكريا على  قنديل المقيد بدورة أكتوبر والحكم تشكيل لجنه المناقشة 

التربية الرياضية والترويح  بعنوان " وسائل المعرفة الرياضية وتأثيرها على ممارسة األنشطة   أصولوالمسجل بقسم  2100
 "لطالب جامعة المنوفية 

  -إشراف :تحت 
 التربية الرياضية والترويح  أصولد/ لبيب عبد العزيز لبيب            أستاذ إدارة التنس بقسم 1أ

 التربية الرياضية والترويح  أصولس بقسم د/ محمد حسين بكر سلم               مدر
 
 
 

 -:تشكيل لجنه المناقشة والحكم 
 الرياضية  والترويح كليه التربية  الرياضيةأستاذ متفرغ بقسم اإلدارة                    د/ نبيه العلقامى    1أ

 بالهرم                                                     
 أستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  محمد إبراهيم الباقيرى       د/ 1أ
 د/ لبيب عبد العزيز لبيب           أستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح 1أ

 / رئيس الجامعة.مع رفع األمر للسيد أ.د على ما جاء بتشكيل اللجنة من القسم الموافقة  : القرار
 -: الموضوع الثانى عشر

لرس الة الماجس تير ف ى التربي ة الرياض ية للباح ث / أس امة حلم ي فرح ات عفيف ي المقي د ب دورة أكت وبر والحك م المناقش ة  ةتشكيل لجن 
 –ف ي موض وع " ت أثير برن امج ت أهيلي مقت  رح لتحس ين بع ض عناص ر اللياق ة البدني  ة ل دى المع اقين ذهني اً ) الفئ ة المن ولي  ة  2101

 "متالزمة داون (  
 -: تحت إشراف

 أستاذ اإلصابات الرياضية المتفرغ بالقسم   اود            ين محمد صادق دد/ حس1أ
 -:تشكيل لجنه المناقشة والحكم 

 د/ حسين محمد صادق داود              أستاذ اإلصابات الرياضية المتفرغ بالقسم  1أ
 حلوان  ةأستاذ اإلصابات بقسم علوم الصحة جامع  د/ حمدى عبد الرحيم محمد         1أ

   ةأستاذ مساعد بقسم علوم الصح        الحليم يوسف عبد العليمد/ عبد 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. الموافقة على ما جاء بتشكيل اللجنة من القسم  القرار :

 -: الموضوع الثالث عشر
بدورة  إبراهيم محمود غريب المقيد احث / محمودتعديل غير جوهرى  فى عنوان رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للب

والمسجل بقسم األلعاب بعنوان " تحليل إستراتيجية مراحل الهجوم الخاطف واإلرسال السريع لفرق المربع الذهبى  2102أكتوبر 
 فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال 

 :ليصبح العنوان على النحو التالى (  ة) ورمي إضافة كلمة عن  ةم " والتعديل عبار 2103سبانيا أب
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سبانيا بطولة العالم لكرة اليد للرجال بأاإلرسال السريع لفرق المربع الذهبى فى  ةتحليل إستراتيجية مراحل الهجوم الخاطف ورمي " 
 "م  2103

  رسال .اإلرسال وليس اإل أن المسمى العلمى هى رميةوسبب التعديل 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. على التعديل الموافقة القرار :

 الموضوع الرابع عشر
 2100اإلشراف لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / دينا السيد عبد الحميد عثمان المقيدة بدورة أكتوبر  ةتعديل فى لجن

والمسجلة بقسم ألعاب القوى بعنوان " الفيديو التفاعلى كأسلوب لتصحيح أخطاء بعض مسابقات ألعاب القوى لتالميذ مرحلة التعليم 
 األساسى " 

 يل  : اإلشراف قبل التعد
  أستاذ ورئيس قسم العاب القوى بالكليةد/بكر محمد سالم              1أ

 قسم العاب القوى بالكلية بمساعد  أستاذالسيسى         إبراهيم إيماند/
 حمد بدر                     مدرس بقسم العاب القوى بالكلية د/نبال أ

 

 اإلشراف بعد التعديل 

 ة تاذ ورئيس قسم العاب القوى بالكليسأد/بكر محمد سالم               1أ

 قسم العاب القوى بالكلية بمساعد  أستاذإبراهيم السيسى         إيماند/

 د/ أميره محمود طه               أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس 

 س الجامعة.مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيعلى التعديل الموافقة  القرار :

 الموضوع الخامس عشر :
تأثير برنامج مقترح باستخدام   "بقسم األلعاب بعنوان  للباحث / أحمد عبد المنعم الجزارة تسجيل موضوع رسالة الماجستير

 "تمرينات المنافسة على بعض القدرات البدنية والمهارات المندمجة لناشئى كره القدم  

 -:تحت إشراف 

 الجيالنى       أستاذ مساعد بقسم األلعاب د/ مصطفى عبد القادر

 د/ مؤمن محمد السيد حسانين          مدرس بقسم األلعاب 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.على التسجيل كما ورد بالقسم الموافقة :  القرار

 -الموضوع السادس عشر :
 تسجيل موضوع رسالة الماجستير للباحث / أحمد عبد الرسول أحمد عيسى بقسم ألعاب القوى 

 "للت لب على صعوبات التعلم لمبتدئى القفز بالزانة  تعليمى باستخدام األلعاب التمهيديةبرنامج  ةفاعلي" بعنوان 

 تحت إشراف 

 ألعاب القوىد/ عزه عبد الحميد العمرى               أستاذ مساعد بقسم 

 مدرس بقسم العاب القوى بالكلية   د/نبال احمد بدر                             

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.على التسجيل كما ورد بالقسم الموافقة  :القرار 

 -:عشر   الموضوع السابع

 اتخاذ ةفاعلي "بقسم األلعاب بعنوان  2100 أكتوبرشلبى المقيد بدورة رسالة الماجستير للباحث / محمد أحمد عبده  تسجيل موضوع

 "القرار فى إدارة المباراة لدى مدربي كرة اليد 

 تحت إشراف 

 متفرغ بقسم األلعاب  أستاذد/ محمد جمال الدين حمادة            1أ

 مساعد بقسم األلعاب  أستاذد/ طارق محمد عبد الرؤف                   

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.على التسجيل كما ورد بالقسم   الموافقة  القرار :

 -:عشر  ثامنالموضوع ال

النظر فيما ورد من الدكتور / عاطف سيد أحمد والدكتور / ياسر على مرسى بشأن عدم إدراج التقرير السنوى للباحث بقسم العاب 

 القوى ومرفق طيه التقرير  .

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.  عرض الموضوع على القسم المختص التخاذ القرار : القرار
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 -: **لجنة العالقات الثقافية

 : ول الموضوع األ
الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المق دم م ن الس يد ال دكتور /أحم د س اهر  حس انين ب التفرغ للس فر ف ي مهم ة رس مية م ن 

 . في السودان م إلدارة مباراة السودان والصومال 29/2/2102الي  23/2/2102
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.الموافقة بعد ورود صورة القرار الوزارى   القرار :

 الموضوع الثانى : 
سيد أحمد المدرس بالقسم بالكلية الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من الدكتور / وليد أحمد 

بخصوص الموافقة على منحه أجازة مهمة قومية لحضور فاعليات برنامج تطوير الحكام الدوليين باإلتحاد الدولى للخماسى الحديث 
 . 30/02/2102حتى  30/3/2102وذلك خالل الفترة من 

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

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد نبوى األشرم المدرس بالقسم 
 2110لسنة  370وذلك بخصوص الموافقة على إعطائه أجازة لقيامه بمهمة قومية دون بدل سفر طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 

لناشئين له ضمن بعثة المدربين بالفريق للمصارعة الرومانية والمشاركة فى معسكر بطولة روسيا ويوجو م وذلك النضمام
 .  02/2/2102- 22/3/2102والشباب برومنيا خالل الفترة من 

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

األستاذ المتفرغ بالقسم لسفر سعادته الي  أ.د / محمد جمال الدين حمادهالخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من 
 . Technischeألمانيا بناء علي الدعوة الموجهة له من عميد كلية التربية الرياضية بجامعة  

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

، والمقدمة  0/2/2102الموضوع الخاص بطلب تسجيل ثالثة أبحاث الواردة من مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  
 من السيد األستاذ الدكتور /محمد إبراهيم الباقبرى، األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية.

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

، والمقدمة  0/2/2102الموضوع الخاص بطلب تسجيل ثالثة أبحاث الواردة من مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  
 . من السيد األستاذ الدكتور / محمد حسين بكر ، مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية

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

 الموضوع السابع :
، والمقدمة من السيدة الدكتورة /  0/2/2102  خرياتاأللعاب بالموضوع الخاص بطلب تسجيل ثالثة أبحاث الواردة من مجلس قسم 

 .بالكلية األلعاب دعاء حسنى الشلقاني ، المدرس بقسم 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. الموافقة  القرار : 

 الموضوع الثامن :
،، والمقدمة  0/2/2102الواردة من مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح   ين اثنينبحثالموضوع الخاص بطلب تسجيل 

 من السيد األستاذ الدكتور / لبيب عبد العزيز لبيب متولي ، األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية.
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. الموافقة  القرار : 

 : الموضوع التاسع
،، والمقدمة  0/2/2102(  أبحاث الواردة من مجلس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  2الموضوع الخاص بطلب تسجيل )

 .من السيد األستاذ الدكتور / فتحي توفيق فتحي حفينه ، المدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. الموافقة  القرار : 

 الموضوع العاشر: 
( بحث )تحت اإلعداد( الواردة من مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  0الموضوع الخاص بطلب تسجيل )

"حقيبة إلكترونية مقترحة  ، والمقدمة من السيدة الدكتورة / أميرة محمود طه ، األستاذ المساعد بالقسم  ـ  بعنوان : 0/2/2102
 لتطوير مشرفات التربية العلمية فى ضوء احتياجهن"

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

 ( بحث )تحت اإلعداد( الواردة من مجلس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية2الموضوع الخاص بطلب تسجيل )
 ،، والمقدمة من السيد األستاذ الدكتور / صالح محسن عيسوي نجا ، األستاذ المتفرغ بالقسم. 0/2/2102

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. الموافقة  القرار : 
 الموضوع الثانى عشر :
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التدريب والتربية العملية بالكلية، ويس الموضوع الخاص بالسيد / تامر محمد جمال الدين حمادة ـ المدرس المساعد بقسم طرق التدر
 2112/2117من الخطة الخمسية الخامسة  2115/2112من بعثات السنة الرابعة  7/01/57وعضو البعثة الخارجية رقم 

للحصول علي الدكتوراه من ألمانيا ، والذي تم فيه مخاطبته علي عنوانه بالداخل والخارج، وقام الباحث بإرسال مخاطبة من 
ف األجنبي بالل ة األلمانية دون ترجمة وقد تم إرسال نسخة لرئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية، وكذا المشر

 إرسال نسخة للسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 
مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس إلرسال خطاب إلدارة العالقات الثقافية بالوزارة  يتم مخاطبة العالقات الثقافية بالجامعة  القرار : 
 الجامعة.

 
 
 

 الموضوع الثالث عشر :
الخطاب الوارد بخصوص ضرورة تسجيل األبحاث الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن طريق وحدة الخدمات 

بالكلية،  والرياضات المائية األستاذ الدكتور/ نعيم محمد فوزي ـ األستاذ بقسم المنازالتالتكنولوجية بالكلية، والتي يديرها السيد 
 كخطوة أساسية وموافاة إدارة الدراسات العليا بالجامعة بها بعد اعتمادها من مجلس القسم والكلية واستيفاء االستمارات الخاصة بها.

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة.أحيط المجلس علماً مع إخطار كافة األقسام بسرعة االنتهاء من الموضوع   القرار : 
 الموضوع الرابع عشر :

، وكذلك التعديالت الواردة  2101/2102الخطاب الخاص ببنود البرنامج التنفيذي الحالي بين ج.م.ع وجمهورية اليمن لألعوام 
ـ الكلية تقترح تطبيق المواد األولي و الثانية والثالثة والرابعة والخامسة و العاشرة ـ أما لحالى بالبرنامج التنفيذي ا والمرفقةعليها 

بالنسبة للتعديالت فمعظمها تعديالت تخص المساهمات المالية من الجانبين، وقد سبق ونوهت الجامعة بخطاب بأنه ال يوجد في 
 ي أي بنود تتعلق بالماليات.الميزانية ما يفيد المساهمة ف

ً   القرار :   مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة. أحيط المجلس علما
 -: **لجنة شئون التعليم والطالب

 الموضوع األول  :
بخص  وص التقري  ر الطب  ى الخ  اص بالطالب  ة / س  مر أس  امة عب  د الم  نعم س  ليمان وال  ذى يوص  ى بقب  ول الع  ذر المرض  ى بع  دم دخ  ول 

 . 3102/ 3102االمتحانات عن العام الجامعى 
 مع رفع األمر للسيد مع مخاطبة ولى األمر لتعديل العذر الى طلب إيقاف قيد  الموافقةالقرار : 

 أ.د / رئيس الجامعة .
 

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

  المجلس أمين سر       

 رئيس المجلس وعميد الكلية      

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

 حمدى محمد عباس السيسىأ.د/  

 


