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 محضر اجتماع
 (178الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 19/4/2016 الموافق ثالثاءالمنعقدة يوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقالموا ثالثاءالحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

م وكيل الكلية لشئون التعلي لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  91/4/2016

 -عميد الكلية وبحضور كل من :والطالب وقائم بعمل 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / حمدى عبده عاصم  1

 رئيس قسم العاب القوى أحمد سالمأ.د / بكر محمد  2

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 رئيس قسم األلعاب طلعت أبو المعاطىأ.د / محمد  6

 قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.م.د / أمل صالح سرور  7

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8

 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 9

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    10

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  11
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   محمد عبد المنعم إبراهيم أ.م.د /  12

  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة  13

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال 14

 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   15

 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 16

 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  17

  عن الحضور : اعتذرو
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل

 
 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة

 

اء أعض ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (178الجلسة رقم )
 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 19/4/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 
 

 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ777أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )
 م  .57/3/6172
ً ثا  : جدول األعمالنيا

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .
 الموضوع األول : 

 جامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجلس ال
ً   القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثانى
 الجديدة.بشأن الموافقة على اعتماد الالئحة 

 الموافقة .  القرار :
 :  الموضوع الثالث

إبريل المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 
6102  
ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الرابع
الية مساءلة الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد 

  -:عن الدورات والورش التدريبية ومحاسبة اإلداريين المتغيبين
 الموافقة .  القرار :

 : الموضوع الخامس
 أعتماد الية تلقي الشكاوي بالكليةبشأن 

 الموافقة . القرار :
 **شئون أعضاء هيئة التدريس :

 :ل األوالموضوع 
الطلب المقدم من السيدة / رشا يحيى السيد الحريرى    بشأنالخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 

ا على لحصولهتعيين سيادتها بوظيفة مدرس بذات القسم  وذلك لتشكيل والمدرس المساعد بالقسم ل
 الدكتوراه .

 الموافقة . القرار :
 : ثانىالالموضوع 

مد من السيدة / رقية محالخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم 
تعيين سيادتها مدرس بذات القسم وذلك لحصولها على الدكتوراه لتشكيل ومهدى المدرس المساعد بالقسم ل

. 
 الموافقة . القرار :

 : ثالثالالموضوع 
 /أمل صالح محمدالدكتورة بشأن الطلب المقدم من السيدة الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 

لتعيين سيادتها بوظيفة )أستاذ التمرينات والعروض  األستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس القسمسرور 
 . 62/3/6102حيث تم منح سيادتها الدرجة العلمية بتاريخ  ذات القسم والكلية والجامعة الرياضية ( ب

 الموافقة . القرار :
 
 

 : رابعالالموضوع 
ف ؤوعبد الرمحمد / طارق السمممميد الدكتور  المقدم من بشممممأن الطلبالخطاب الوارد من قسممممم األلعاب 

 .ذات القسم والكلية والجامعة تعيين سيادته بوظيفة أستاذ كرة السلة باألستاذ المساعد بالقسم ل
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 الموافقة . القرار :
 : خامسالالموضوع 

/ جوزيف ناجي اديب بقطر السمممميد الدكتور الطلب المقدم من بشممممأن الخطاب الوارد من قسممممم األلعاب 
 امعة .ذات القسم والكلية والجتعيين سيادته بوظيفة أستاذ العاب المضرب بلاألستاذ المساعد بالقسم 

 الموافقة . القرار :
 : سادسالالموضوع 

المدرس كرم كامل ابراهيم أ/ السممميد الدكتور بشمممأن الطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسمممم األلعاب 
 .ذات القسم والكلية والجامعة تعيين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بلبالقسم 
 الموافقة . القرار :

 : سابعالالموضوع 
د /وسام عادل السيالدكتورة بشأن الطلب المقدم من السيدة الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 

القسم والكلية  ذات)أستاذ مساعد( بأمين المدرس بالقسم بشعبة التعبير الحركى لتعيين سيادتها بوظيفة 
 .م  62/3/6102حيث تم منح سيادتها الدرجة العلمية بتاريخ  والجامعة 
 الموافقة . القرار :

 : ثامنالالموضوع 
/مها محمد عزب الدكتورة بشأن الطلب المقدم من السيدة الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 

ات القسم والكلية ذالتعبير الحركى لتعيين سيادتها بوظيفة )أستاذ مساعد ( بلمدرس بالقسم بشعبة االزينى 
 .م  62/3/6102حيث تم منح سيادتها الدرجة العلمية بتاريخ  والجامعة 
 الموافقة . القرار :

 : تاسعالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم المواد الصحية بشأن الطلب المقدم من السيد أ.د / سعيد فاروق عبد القادر لتجديد 

م للعام العاشر  6102/6102إعارة سيادته الى جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسى 

 واألخير . 

 الموافقة . القرار :

 : عاشرالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس و التدريب والتربية العملية  بشأن الطلب المقدم من السيدة 

 –الدكتورة / سوزان بدران محمد سليمان للموافقة على منح سيادتها اجازة للعمل بوزارة التعليم العالى 

 . 6102/6102اسى القادم جامعة جازان لمدة عام سابع بناًء على تعاقد سيادتها مع الجامعة للعام الدر

 الموافقة . القرار :
 : حادى عشرالالموضوع 

بشأن طلب االنتداب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 
المنوفية ,  وبناء على الطلبين المقدمين من أ.م.د/ حمدى السيد وتوت  األستاذ المساعد بالقسم  , د/ ماجدة 

المدرس بالقسم بطلب النتدابهما للتدريس فى الفصل الدراسى الثانى بكلية التربية الرياضية محمد السعيد 
 .بواقع يوم واحد أسبوعياً جامعة المنوفية   –

 الموافقة . القرار :
 : ثانى عشرالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من الدكتور / محمد عباس 
للياقة ( اصفوت األستاذ المساعد بالقسم بخصوص الموافقة على انتداب سيادته لتدريس مادة الشيش ) 

قسم الديكور بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون في الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 م في غير اوقات العمل الرسمية بالكلية يومى السبت والخميس من كل أسبوع . 6102/6102
 .الموافقة  القرار :

 

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

الخطاب الوارد من السميد األستاذ / مدير عام العالقات الثقافية بالجامعة بشأن موافقة مجلس الكلية على 
 ترشيح السادة :

 مرشح أساسى  أ.د / مجدى محمود فهيم  -
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 مرشح احتياطي   ر بالل بأ.د / محمد عن -
( لألعوام 5002/5000للبرنمام  التنفيمذى المعقود بين جمهوريمة مصممممممر العربية وتونس السمممممماب  ) 

(5002/5000 . ) 
 .الموافقة  القرار :

  : ثانىالموضوع ال
االستاذ المساعد بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية جامعة  الجمالمحمد طارق د/ الطلب المقدم من أ.م.

 مدينة السادات بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاثة.
 والمتقدم بها للجان العلمية  طارق محمد الجمالد/ بيان األبحاث العلمية  

 اسم البحث

"Emotional arousal and self-efficacy and their relation to match's results some of the 
players Racket Sports Games"  

الموافقة علي التسجيل بناءً علي موافقة مجلس القسم مع موافاة العالقات الثقافية باالستمارات  القرار :

المطلوبة معتمده ومختومة حتى يتسنى استخراج قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 . للموافقة

 : ثالثالموضوع ال
االستاذ المساعد بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية جامعة  جوزيف ناجي أديبد/ الطلب المقدم من أ.م.

 أبحاثة.مدينة السادات بخصوص الموافقة علي تسجيل 

Effect of Using Closed Loop Theory On Performance Level of some Basic 
Skills of Table Tennis Juniors 

 تأثير برنام  تدريبي استشفائي على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية لناشئي
 رياضة التنس

A Training Program to Improve Some Complex Skill Movement 
Performance of Field Hockey Players 

 بعض المهارات األساسية في تنس الطاولة على تعلمالمبرمجة تأثير استخدام خرائط المفاهيم 
 المهارات الهجومية في تنس الطاولة تعلم بعضالتعلم لإلتقان على  استخدامر يأثت

ت مع موافاة العالقات الثقافية باالستماراالموافقة علي التسجيل بناءً علي موافقة مجلس القسم  القرار :

المطلوبة معتمده ومختومة حتى يتسنى استخراج قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 . للموافقة

 : رابعالموضوع ال
ي فاألستاذ المساعد بالقسم د/ إيمان ابراهيم السميسمي ن اشمترا  أالطلب المقدم من قسمم العاب القوي بشم

المؤتمر الدولي الثالث بعنوان تحديات الرياضمممة بالوطن العربي ) صمممناعة البطل االوليمبي( في الفترة 

بكلية التربية الرياضممية جامعة قناة السممويس ببحث بعنوان ث تأثير اسممتخدام  5002أبريل  50/52من 

ز لدي طالبات متر حواج000اسممتراتيجية التعلم بالمقلوب علي مسممتوي التحصمميل المعرفي في مسممابقة 

 .كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

ية وافي العالقات الثقافعلي موافقة مجلس القسم علي ان ت الموافقة علي حضور المؤتمر بناءً  القرار :

 خطاب قبول البحث( . –باألوراق المطلوبة ) نشرة المؤتمر 

 : خامسالموضوع ال

مر ن المؤتة الدكتورة /مروى عبدالقادر صممقر عن اعتذار السمميدلب المقدم من قسممم العاب القوي بشممأالط

 . نظراً لظروف خاصة االدولي للعلوم االجتماعية واالنسانية بفيين

 .بناًء علي ما جاء بالقسم تم قبول االعتذار نظراً  لظروفها الخاصة القرار :

 :سادس الموضوع ال
/ أحمد عبدالوهاب خفاجي من المؤتمر  الدكتور السيدالطلب المقدم من قسم العاب القوي بشان اعتذار 

 . نظراً لظروف خاصة االدولي للعلوم االجتماعية واالنسانية بفيين
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 .بناًء علي ما جاء بالقسم تم قبول االعتذار نظراً  لظروفه الخاصة القرار :

 :سابع الموضوع ال
بالقسم د مساعالمدرس ال/ عبدالرحمن بسيوني عبدالرازق غانم يدسللالمواد الصحية الطلب المقدم من قسم 

بخصوص طلب المشاركة في المؤتمر الدولي االول في ث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بعنوان 

 52-52ثوالذي يقام في شرم الشيخ في الفترة من  Integrative Science and Biotechnologyث
 . 5002ابريل 

 موافقة علي حضور المؤتمر .الالقرار : 

 :ثامن الموضوع ال
بخصوص المدرس المساعد الصحية من السيدة / سها احمد نبيل شريف  الموادمن قسم  الطلب المقدم

طلب المشاركة في المؤتمر الدولي االول في ث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بعنوان 

 52-52ثوالذي يقام في شرم الشيخ في الفترة من  Integrative Science and Biotechnologyث
 . 5002ابريل 

 الموافقة علي حضور المؤتمر .القرار : 
 :تاسع الموضوع ال

الخطاب الوارد من  السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بخصوص 
ريب للتد علمية أو لجمع المادة العلمية أوالراغبين في اعتماد اجازاتهم الدراسية للحصول علي درجات 

منح مقدمة  –منحة منظمة  –اتفاق ثنائي  –منح شخصية  –سواء علي مصدر مالي ) تمويل خارجي 
 .م 5002للدولة ( بضرورة التسجيل بالرابط االلكتروني اعتبار من مارس 

 الموضوع هام وضروري.قسام العلمية بالكلية مع اعتباراً تم التوزيع علي األالقرار : 
 :عاشر الموضوع ال

سمميد ن المقابلة التي تمت بين الات العليا والعالقات الثقافية بشممأدراسمملالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل
سمممفير جمهورية مصمممر العربية في مسمممقط والسممميدة وزيرة التعليم العالي بسممملطنة عمان وذلك لتعزيز 

 :هم ما جاء في المقابلة مجال التعليم العالي وفيما يلي أ التعاون الثنائي في
 فتح فرع لها بالسلطنة لتقديم برام  دراسات عليا في بعض التخصصات . 

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية. القرار :
 :حادى عشر الموضوع ال

ين ن مشممروع اتفاقية التعاون بأبشمم دراسممات العليا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل
العربية ووزارة التعليم والعلوم في اوكرانيا، والمقدمة من الجانب  وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر

 للدراسة في الجامعات االوكرانية .االوكراني والتي تتعل  بتقديم اوكرانيا منح للطلبة المصريين 
 مية بالكلية.تم التوزيع علي األقسام العل القرار :

 :ثانى عشر الموضوع ال
ورد من وزارة لدراسممممممات العليا والعالقات الثقافية بخصمممممموص ما لالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

ن منح ثالدراسممممممات العلياث درجة الكولومبيمة بشممممممأ Antioquia كتماب جمامعمة الخمارجيمة والمرف  بمه
 .الدكتوراه التي تقدمها الجامعة

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية. القرار :
 :ثالث عشر الموضوع ال

ن مجلس الجامعة أن افادة سمممميادتكم بألدراسممممات العليا والبحوث بشمممملالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 
د/ رئيس 0( الفقرة الثانية من السمممممميد أ55تعديل المادة ) 52/5/5002قرر بجلسممممممتمه المنعقدة بتاريخ 

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة  
 ةت الترشيح معتمدة من مجلسى القسم والكليا( من تقديم مبرر النشر العلمى والجوائز تقواعد مكافئا) 

تهما أو  قت الترشممممميح معتمدة من مجلسمممممى القسمممممم والكلية بعد موافاربعد موافقتهما لتصمممممبح تقديم مبر
 بترشيح من مجلس الكلية.

 للعلم واالحاطة .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  القرار :
 :رابع عشر الموضوع ال
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راسمات العليا والبحوث بخصوص الخطاب الوارد من  السميد األسمتاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للد
بوجود عمدد من المنح المقمدممة من جمامعة عموم أفريقيا للحصممممممول علي شممممممهادتي الماجسممممممتير  إفمادة

 .م5000م/5002والدكتوراه بها للعام الدراسي 
 . تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار :

 :خامس عشر الموضوع ال
الخطاب الوارد من  السميد األسمتاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسمات العليا والبحوث بخصوص 
كتاب السمممميدة السممممفيرة /نائب مسمممماعد وزير الخارجية لشممممئون البحث العلمى والتكنولوجيا واالتصممممال 

 Dagقد التقى بالبروفسممير    بالجامعات ومراكز األبحاث متضمممنا جمهورية مصممر العربية فى أوسمملو

Run .  رئيس جامعة برجن بتوفير منح دراسية للطال ب المصريين للدراسة بجامعة برجن 
 . تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : األولالموضوع 

/ مروة رضا سعيد عبد الخال  محمد بالفرقة الثانية بخصوص تغيير اسمها المذكرة المقدمة من الطالبة 
 مروة رضا سعيد عبد الخال  المنسى ومرف  طيه األوراق الالزمة .

 الموافقة . القرار :
 : ثانىالموضوع ال

االلتماسات المقدمة من طالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة إلعادة رصد درجاتهم فى بعض مواد بشأن 
 م .  5002/5002الفصل الدراسى األول 

 الموافقة ويتم تشكيل لجنة على أن ترفع لكنترول كل فرقة للبحث في األمر . القرار :
 : ثالثالموضوع ال

الوافدين بالجامعة بخصوص األعداد المقترح قبولها من الطالب بخصوص الخطاب الوارد من إدارة 
 م . 5002/5000الوافدين فى العام الجامعى 

 ( طالبة .60( طالب  ، )01هو عدد ) 6102/6102األعداد المقترح قبولها للعام الجامعى  القرار :
 : رابعالموضوع ال

مصطفى بالفرقة األولى والذى قد أجريت التقرير الطبى المقدم من الطالب / عمرو حسين أحمد مرسى 
له عملية تثبيت للفقرات القطنية بشرائح ومسامير والذى يوصى بقبول العذر المرضى عن امتحانات 

 . 5002/5002الدور الثانى للعام الجامعى 
 .ة ـالموافق القرار :

 : خامسالموضوع ال
 الدراسى الثانى للعام الجامعىتحديد موعد االمتحانات لجميع الفرق الدراسية للفصل 

 وامتحانات التخلفات  02/2/5002حتى  0/2/5002على أن يبدأ االمتحان العملى يوم  5002/5002 
النظرية  واالمتحانات 52/2/5002وامتحان مادة حقوق االنسان يوم  2/5002/ 52، 55،  50يوم 

 م . 2/2/5002وتنتهى في  52/2/5002ابتداًء من يوم السبت المواف  
 .ة ـالموافق القرار :

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / السيد فتحى السيد الفقى المسجل بقسم المنازالت 
مهارات  تخداماس ضية  تحت عنوان ث فاعليةالمقيد بدرجة الماجستير فى التربية الريا المائيةوالرياضات 

 ث الذراعين لتطوير األداء الهجومي لناشئي رياضة الكارتيه
 على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الثانى :
منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد أحمد حسان أبو النيل المقيد لدرجة الماجستير 

الب والترويح  تحت عنوان ث إتجاهات ط  الرياضية  التربيةفى التربية الرياضية والمسجل بقسم أصول 
  0ث  الطالبية األنشطة ةنحو ممارس ة المنوفيةبجامع الرياضية التربية ةكلي

 . الموافقة بناًء على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم القرار :
 الموضوع الثالث :
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بقسم األلعاب    ةالمقيد/ ليلى جابر عبد الغنى الدسوقى  للباحثةمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية 

 ير األداء ثتحت عنوان ث فاعليه إستخدام مهارات الذراعين لتطو

 على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الرابع  :

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير  فى التربية الرياضة للباحث/ عاصم على عبد القادر 

على  لبصريةاتحت عنوان ث تأثير تدريبات  العملية والتربيةقنديل  المعيد  بقسم طرق التدريس والتدريب 

 األولى ث الدرجةلمالكمى  ؤثرةمالللمناط   دقة وسرعة اللكمات الموجهة
 تحت إشراف :

                                                                           الرياضية ربيةتال اذ التدريب الرياضى المتفرغ بكليةأستجا  د/ صالح محسن عيسوى ن0أ

  المنوفيةجامعة                                                           

  الكليةب المائيةبقسم المنازالت والرياضات  المالكمةأستاذ تدريب      د/ أحمد سعيد أمين خضر           0أ

 :  األساتذةلجنة المناقشة والحكم من السادة  وتشكيل

  ةالرياضي ربيةتالأستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بكليه  د/ صالح محسن عيسوى نجا       0أ

 مشرفاً                                                      المنوفيةجامعه                                                            
  ديةالفرالمتفرغ بقسم المنازالت والرياضات  المالكمةأستاذ     أ.د/ يحى السيد إسماعيل الحاوى      

 بكلية              
ين جامعة الزقازي                   التربية الرياضية  للبن                                                         

 مناقشاً                                   

 د/ محمد محمد زكى محمود      استاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب 0أ

 اً                                           مناقش                                            بالكليةالعملية  والتربية                                                        

                     يةبالكل المائيةبقسم المنازالت والرياضات  المالكمةد/ أحمد  سعيد أمين خضر       أستاذ تدريب 0أ

                                                                                                                                       

 ً  مشرفا

 القرار : الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم    
 الموضوع الخامس :

عامر ى عبد الستار / سالللباحثةفى التربية الرياضة   الفلسفةدكتوراه  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة
تحت عنوان ث تأثير برنام  تدريبى على معدل التمثيل الغذائى  ةيالصح المدرس المساعد بقسم المواد

 ث ةسن(  50-40) العظام للسيدات من وكثافة السمنةالقاعدى ومستويات 
 تحت إشراف :

 للدراسات العليا  ةووكيل الكلي الرياضةد/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم          أستاذ بيولوجيا 0أ
  بالكلية                                                                  

 وقائم بعمل رئيس قسم  يةالصحقسم المواد أستاذ مساعد ب      د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم    0م0أ

   واد الصحيةالم                                                                 
 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  لرياضيةا تربيةالمتفرغ بكليه ال  ةا الرياضيد/ ليلى صالح الدين سليم             أستاذ فسيولوج0أ
جامعه حلوان                                                                                                      

 مناقشاً 
             الكليةبللدراسات العليا  الكليةووكيل  الرياضةد/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم      أستاذ بيولوجيا 0أ

                                                                                                                                         
 ً  مشرفا

            ة الرياضيةربيتال المتفرغ بكلية الرياضةا يأ.د/ محسن إبراهيم أحمد              أستاذ فسيولوج
                                                            المنيا  جامعة                                                                  

 ً  مناقشا
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   وقائم بعمل رئيس قسم  يةلصحالمواد اأستاذ مساعد بقسم   د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم    0م0أ
                                                         يةالصحالمواد                                                             

 مشرفا
 على موافقة مجلس القسم     الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع السادس :
د طاحون   / والء أحمد السي للباحثةالماجستير فى التربية الرياضة  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة

برنام  رياضى حركى لتقويم بعض اإلنحرافات  ةتحت عنوان ث فاعليية الصحالمواد بقسم  المعيدة
 عن الحمل ث  ةالناتج ميةاالقو

 تحت إشراف :
   بالكلية  يةالصحقائم بعمل رئيس قسم المواد  د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم    0م0أ

 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  ةالرياضي تربيةبكليه ال  الرياضةا يأستاذ فسيولوج           د/ أحمد نصر الدين سيد              0أ

             حلوان                                                جامعة                                                                   
 مناقشاً 

 للدراسات العليا  الكليةووكيل  الرياضةيا أستاذ بيولوج د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم      0أ
ً   بالكلية                                                                   مناقشا

ً م            بالكلية يةالصحد العليم         قائم بعمل رئيس قسم المواد د/ عبد الحليم يوسف عب0م0أ  شرفا
     موافقة مجلس القسمعلى الموافقة بناًء القرار : 

 الموضوع السابع :
الماجستير فى التربية الرياضة للباحث/ عمرو محمود محمد غنيم    تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة

 لحركيةاتحت عنوان ثتأثير  برنام  تأهيلى مقترح لتحسين بعض األنشطه ية الصح الموادالمسجل بقسم 
 ث   cdلمرضى الشلل المخى  اليومية

 تحت إشراف :
ه جامع ةالرياضي ةالتربي أستاذ اإلصابات المتفرغ بكلية      د/ حسين محمد صادق داود             0أ

  ةالمنوفي
   بالكلية  المواد الصحيةد/ عبد الحليم يوسف عبد العليم        قائم بعمل رئيس قسم 0م0أ

 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  يةة الرياضية جامعه المنوفالتربي د             أستاذ اإلصابات المتفرغ بكليةد/ حسين محمد صادق داو0أ

                                                                                                                                        
 ً  مشرفا

          الكليةبللدراسات العليا  الكليةووكيل  الرياضةعبد الواحد عاصم      أستاذ بيولوجيا  د/ حمدى عبده0أ
                                                                                                                                        

 ً  مناقشا
                                           يةبكل يةالصحالمواد ورئيس قسم   الرياضية  اإلصاباتأستاذ                    د/ حمدى عبد الرحيم 0أ

جامعه حلوان                                     الرياضية التربية                                                                
 مناقشاً                                                                                        

ً م                  بالكليةالمواد الصحية د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم    قائم بعمل رئيس قسم 0م0أ  شرفا
   8/12/2015شهور العتماد االضافة مشرف ثانى  6للقسم لحين استكمال مدة ال  يرجى    القرار :

 : الموضوع الثامن 
 التربيةبدرجه الماجستير فى  2012ايقاف قيد الطالب / على كمال على محمود المقيد بدورة اكتوبر 

  00/9/2016الى  1/10/2015وذلك لمدة عام فى الفترة من  ةيالرياض
 .على  الطلب المقدم من الطالب  الموافقة بناءً  القرار :

 :الموضوع التاسع 
دأ من (  والذى يب دكتوراه –ماجستير  –عليا ) دبلوم النظر  فى تحديد موعد االمتحان لطالب الدراسات ال

  -وذلك على النحو التالى : 20/6/2016المواف   االثنينوينتهى فى  6/2016/ 11السبت  المواف  
 -:اوال مرحلة الدبلوم 
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 وقيت االمتحانت زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

 1-10 0 طرق التدريس والتدريب 11/6/2016السبت  
 1-10 0 لتربية الترويحيةا 10/6/2016األثنين 

 األربعاء 
15/6/2016 

 الجانب النظرى
 للتخصصات العملية

0 10-1 

السبت 
81/6/6186 

 1-10 0 المواد الصحية

 
 -:ثانيا درجة الماجستير الفرقة األولى 

 المقرر اليوم و التاريخ
زمن 
 االمتحان

 توقيت االمتحان

 11/6/2016لسبت  ا

علم التدريب الرياضى  ث  تدريب 
 ث

 تنظيم وإدارة التربية الرياضية    
 ث ث إدارة

0 10-1 

 10/6/2016ثنين اال
البحث العلمى فى التربية 

 الرياضية
0 10-1 

 األربعاء 
15/6/2016 

تنظيم وإدارة المعسكرات 
 الرياضية

 تحليل حركى للنشاط الرياضى
فسيولوجيا النشاط  - عالقات عامه

 الرياضى وسائل معينة   
 ( اختيارية) مواد 

0 10-1 

 1-10 0 اللغة اإلنجليزية 81/6/6186السبت 
  االثنين

61/6/6186 
 1-10 0 مقدمة فى اإلحصاء

 : الفرقة الثانيةالماجستير 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

السبت  
11/6/2016 

االختبارات والمقاييس فى 
 التربية الرياضية

0 10-1 

األثنين 
10/6/2016 

حلقة بحث فى مشاكل التنظيم 
 واإلدارة

حلقة بحث فى مشاكل التدريب 
 الرياضي

0 10-1 

 األربعاء 
15/6/2016 

 سيكولوجية التعليم الحركى
اإلمكانات فى التربية 

 الرياضية
تنظيم  –التربية الصحية 

وإدارة نادي رياضي  مواد 
 اختيارية

0 10-1 

 -:الفرقة االولى  الدكتوراهثالثا درجة 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

 8-81 3 إحصـــــاء 11/6/2016السبت  
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 8-81 3 حلقة بحث فى البحوث العلمية 10/6/2016األثنين 

 األربعاء 
15/6/2016 

 فلسفة ومبادئ التربية الترويحية  اختياري
 بيولوجيا النشاط الرياضي اختياري

 ميكانيكا حيوية
3 81-8 

 -:الدكتوراه الفرقة الثانية 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

 1 -10 0 التقويم فى التربية الرياضية 11/6/2016السبت  

 10/6/2016األثنين 
طبيعة وأسس المهارات 

 الحركية
0 

10-1 
 

 األربعاء 
15/6/2016 

 1-10 0 فلسفه التربية الرياضية

 81/6/6186السبت 
 –) سالح  التدريب العلمى

 العاب قوى (
0 

10-1 
 

 . الموافقة :القرار 
 : ما يستجد من أعمال**

 : األولالموضوع 
 الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد محمد 
عبد العزيز المدرس بالقسم بخصوص الموافقة على سفر سيادته سويسرا لحضور مؤتمر علمى فى 

 ولمدة خمسة أيام . 2/2/5002الفترة من 
 .الموافقة  القرار :

 : ثانىالموضوع ال
يل وائل السيد قند أ.د/ للكرة الطائرة ىقرار وزير الشباب والرياضة الخاص بسفر الحكم الدول بشأن

وحتى  00/2/5002الى بورتوريكو خالل الفترة من األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية 
 وذلك للمشاركة في تصفيات األلعاب األولمبية المؤهلة ألولمبياد ريو للسيدات . 52/2/5002

 .الموافقة  : القرار
 :ثالث الموضوع ال

المذكرة المقدمة من السيد أ.د / مجدى محمود فهيم أستاذ ورئيس قسم طرق التدريس والتدريب بشأن 
والتربية العملية والخاصة بنسبة غياب لطلبة الفرقة الثانية بنين المتجاوزين النسبة القانونية للغياب في 

وذلك إلرسال اإلنذار  5002العملية حتى نهاية شهر مارس مادة طرق التدريس والتدريب والتربية 
 الثالث ألولياء أمور الطلبة والذين سوف يحرموا  من دخول االمتحان للمادة ث العملى والتحريرى ث .

على أن يتم إبالغ شئون التعليم والطالب التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن إرسال الموافقة  القرار :
 اإلنذار الثالث ألولياء أمور هؤالء الطلبة بذلك والذين سوف يحرموا من دخول االمتحان النهائى للمادة 

 " العملى والتحريرى " 
 

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

  أمين سر المجلس       
 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 
 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


