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 محضر اجتماع

 (107الجلسة رقم )

 م1714/1715في العام الجامعي 

 م 11/8/1715 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 الموافق ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
عميد الكلية وبحضور  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  11/8/2112

 -كل من :
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/  1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / إبراهيم محمود غريب 1
 رئيس قسم العاب القوى سالم أ.د / بكر محمد أحمد 3
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 4
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم 5
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 6
 قسم المنازالت والرياضات المائيةرئيس  أ. د/ منى مصطفى محمد على 0
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 8
 رئيس قسم األلعاب   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 9
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  17
 والتدريب والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق التدريس  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 11
 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م 11
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 13
 بقسم المواد الصحية  أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود 14
 والتربية العمليةأستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب  أ.د /صالح محسن عيسوى نجا  15
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة 16
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى  10

  واعتذر عن الحضور :
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح   عبد العظيم شميسأ.د / محمد 

 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  محمد النصيرىد / طارق أ.
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزينى 

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 
 عن الحضور :وتغيب 

 العملية أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية   أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر 
 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة

 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع

 (107الجلسة رقم )

 م1714/1715العام الجامعي في 

 م 11/8/1715 الموافق ثلاثاءالالمنعقدة يوم 
 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 961رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 . م 11/7/5111
ً ثا  : جدول األعمالنيا

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

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

 :  الموضوع الثانى
 المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 

 . 1025أغسطس 
ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
 أعتماد الخطة التنفيذية لالستبياناتبشأن 

 . الموافقة  القرار :
 :شئون أعضاء هيئة التدريس **

 ل  :األوالموضوع 
المواد الصحية بشأن الطلب المقدم من السيد  أ.د / حسين محمد صادق داود الخطاب الوارد من قسم 

الرياضية بشبين الكوم جامعة المنوفية وذلك األستاذ المتفرغ بالقسم للموافقة على نقله لكلية التربية 

 لظروفه الصحية .

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

 السيد الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الطلب المقدم من 

أ.د / صالح محسن عيسوى نجا أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بالقسم للموافقة على نقله لكلية التربية 

 .جامعة المنوفية بشبين الكوم الرياضية 

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

 :  ثالثالالموضوع 
محمد إبراهيم أ.د / السيد بشأن الطلب المقدم من أصول التربية الرياضية الخطاب الوارد من قسم 

لكلية التربية الرياضية بدرجته المالية الى مثل وظيفته للموافقة على نقله ورئيس القسم أستاذ الباقيرى 

 .جامعة المنوفية بشبين الكوم 

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

 :  رابعالالموضوع 
محمود غريب / إبراهيم  الطلب المقدم من األستاذ الدكتورن أبشالخطاب الوارد من قسم األلعاب 

دته الي كلية التربية الرياضية األستاذ بالقسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والخاص بنقل سيا

 . جامعة المنوفية –

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

 

 :  خامسالالموضوع 
األسرتاذ المسراعد الررووف  طارق محمد عبد/ الطلب المقدم من د بشأن  الخطاب الوارد من قسم األلعاب

 لإلشراف علي األنشطة الطالبية بقطاع الدلتا .بالقسم النتداب سيادته يومين أسبوعيا 

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

 طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الطلب المقدم من  الخطاب الوارد من قسم

السيد / محمد بكر محمد سالم المدرس المساعد بالقسم والذى يطلب فيه الموافقة له على العمل بنادى 

 النجوم الرياضى بمدينة السادات فى غير أوقات العمل الرسمية .

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

 :  سابعالالموضوع 

/ مرفت رجب حسن الفالحة    الطلب المقدم من السيدةالتمرينات والجمباز بشأن الخطاب الوارد من قسم 

المدرس المساعد بالقسم   لتعيينها مدرس بذات القسم و ذلك بعد حصولها علي درجة دكتوراه الفلسفة 

 تخصص بيانو, عن بحث بعنوان: -قسم التربية الموسيقية  -التربية النوعية  في
"برنامج لتنمية التوافق العصبي العضلي لدى دارسى البيانو و أثره في استخدام البدال في أداو مؤلفات 

 م 22/01/2102حيث أنها منحت درجة الدكتوراه بتاريخ  األله".

 و تشكيل لجنة ثالثية مكونة من:

    أستاذ البيانو و وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة       ا.د/  سحر عبدالمنعم حنفي      -0
 جامعة المنوفية -بكلية التربية النوعية                                              

                                          

  - أستاذ الموسيقي الشرقية و رئيس قسم التربية الموسيقية ا.د/   غادة محمد حسني احمد    -2
 جامعة المنوفية                                               

 أستاذ مساعد بقسم التمرينات و الجمباز بكلية التربية   ا.م.د/   أمل صالح سرور    -3
 جامعة مدينة السادات-الرياضية                                                

الةى المستشةار القةانونى ابةداء الةرأى فةى التعيةين حيةث أنهةا تربيةة  الموافقةةيتم رفع مذكرة  القرار :
 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةموسيقية وفى أجازة خاصة 

 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 : الموضوع األول

األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية  -رمضان بخيت أ.د/ عادل  الطلب المقدم من السيد

، لتسجيل بحث بعنوان "تأثير برنامج تعليمي باستخدام األلعاب التربوية 0/8/2102والترويح بتاريخ 

 على تعلم المهارات الهجومية لبعض األنشطة الرياضية ألطفال الشوارع".
توافي العالقات الثقافية باالستمارات واألوراق الموافقة على تسجيل البحث علي أن   القرار :

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة المطلوبة معتمدة ومختومة
 : ثانىالموضوع ال

والخاص بتقرير االنجازات عن العام   -الخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد أ.د/ رئيس الجامعة 

م شامل كافة النواحي العلمية واإلدارية والنسبة المئوية  لتطابق اإلجازات مع الخطة 2102/ 2102

بديلة في هذا اإلستراتيجية والبحثية للجامعة وأيضا المعوقات التي واجهتكم في التطبيق والخطط ال

 .الشأن 

تقديم تلك اانجازات من مع  التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية لالستفادة ولألهمية القصوىالقرار : 

 رفع األمر للسيدأ.د / رئيس الجامعة .األقسام المعنية فى موعد أقصاه خمسة عشر يوماً 

 : ثالثالموضوع ال
م(  2118لسنة  1110الجامعة ـ بخصوص شهادة األيزو )الخطاب الوارد من السيد أ./ أمين عام 

لرفع كفاو منظومة األداو اإلداري وذلك تمهيدا لتقدم الجامعة ووحداتها وكلياتها ومعاهدها للحصول 

 على االعتماد اإلداري الدولي.

د/ منى كمال مسئول الجودة اادارية  والسيدة يكلف السيد األستاذ األمين العام بالكلية  القرار :

 أ.د / رئيس الجامعة . مع رفع األمر للسيدبسرعة االنتهاء من هذا الموضوع 

 **لجنة الدراسات العليا والبحوث :
 الموضوع األول :
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 -:بعد  أسمائهمى ين اآلتفى التربية الرياضية للباحثالماجستير  ةمنح درج

 بقسم طرق التدريس والتدريب   2101محمد عبد المجيد الشيخ المقيد بدورة أكتوبر  -0

 سنة " 02الكرة الطائرة تحت  لناشئيبعنوان " بناو بطارية اختبارات للقدرات التوافقية 

 توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 2100شريف محمد متولى حشاد المقيد بدورة أكتوبر  -2

المائية بعنوان " دراسة تحليلية ألنواع الهجوم فى رياضة الجودو وفاعليتها على نتائج المباريات 

 .م 2102بالدورة االوليمبية لندن 
شغب المالعب والمسجلة بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان "  طلعت تاج الدينيسرا  -3

  وعالقته بالمستوى القيمى لدى عينة من المشجعين "

الماجستير فى التربية الرياضية وذلك درجة عاليه  ينالموافقة على منح الباحثين المذكور القرار :

مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس بناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم 

 الجامعة .

 الموضوع الثاني :

فى االقتراح المقدم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن رفع قيمة  النظر

( للعام الجامعى  دكتوراه  –ماجستير  –الرسوم الدراسية لطالب الدراسات العليا  ) دبلوم 

2102/2102  
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  -وذلك على النحو التالي :

 الدرجة

 البيان

الرسوم الدراسية 

 الحالية

 المقترحةالرسوم 

 111 811 دبلوم 0

 0021 0121 ماجستير 2

 0311 0211 دكتوراه 3

 

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

 :الموضوع الثالث 

درجة الدكتوراه  –درجة الماجستير  –النظر فى فتح باب القيد للتقديم للدراسات العليا لمرحلة الدبلوم 

 . 02/1/2102و ينتهى فى  02/8/2102من الداخل والذي يبدأ من  

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

 : الموضوع الرابع

وهم على بعد وذلك النتهاو المدة القانونية وهى الخمس سنوات  أسمائهمتى إلغاو قيد كال من الطالب اآل

 -: النحو التالى

  2111  أكتوبرالمقيد بدورة    كريم عطية نصار  -0

  2111  أكتوبرالمقيد بدورة  عصر  احمد حلمى عبد الهادى األ -2

 الستنفاذ مرات ه دبلوم الفرصة الثانية راسب يلغى قيد مصطفى ناجد مصطفى السيد  -2

 الرسوب                                                            
  وذلك بناوا على طلبه قيده إلغاو  أولىراسب دبلوم فرصة  الفتح الجارية  أبوعلى محمد  -2
 وذلك بناوا على طلبة هقيد إلغاو  أولىراسب دبلوم فرصة    سالمة حسن شقير  -2
 وذلك بناوا على طلبة قيده إلغاو  أولىراسب دبلوم فرصة     البيه إيهاباحمد  -7

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

 الموضوع الخامس

 ( دكتوراه –ماجستير  –) دبلوم  5102اعتماد نتائج امتحان الدراسات العليا دور يونيه   
  األولىالفلسفة فى التربية الرياضية الفرقة  دكتوراهأوال 

 طالب وطالبة                                                   8             عدد الطالب المقيدين              

 طالب وطالبة                                                                                                   8        عدد الطالب الحاضرين                

 طالب وطالبة                                                                                8            عدد الطالب الناجحين              

 عدد الطالب الراسبين وليس لهم حق دخول االمتحان فرصة ثانية  ال يوجد  

                              %011النسبة المئوية للنجاح                        

  الفلسفة فى التربية الرياضية الفرقة الثانية  دكتوراها ثاني
 طالب وطالبة                                                                                            7                        عدد الطالب المقيدين            

 طالب وطالبة                                                                                                      7                      عدد الطالب الحاضرين            

 طالب وطالبة         2      عدد الطالب الناجحين  بتقدير عام ممتاز 

 بة                                                                طالب وطال  3  عدد الطالب الناجحين  بتقدير عام جيد جدا

                                    %011                       النسبة المئوية للنجاح                

 ملخص النتيجة  األولىثالثا ماجستير الفرقة 

 طالب وطالبة                                                                                                       28     عدد الطالب المقيدين             

 طالب وطالبة        21   عدد الطالب الحاضرين            

 طالب وطالبة   02عدد الطالب الناجحين  بتقدير عام جيد جدا  

                                                                                                     طالب وطالبة                                                                                                                   31قدير عام جيد  عدد الطالب الناجحين  بت
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 طالب  03راسبين  ولهم حق دخول االمتحان فرصة ثانية  عدد الطالب ال

 طالب  8  بدون عذر  الغائبونعدد الطالب 

                                                                              %10.22النسبة المئوية للنجاح              

 رابعا ماجستير الفرقة الثانية ملخص النتيجة 

 طالب وطالبة   38عدد الطالب المقيدين              

 طالب وطالبة                              32       عدد الطالب الحاضرين    

 طالب وطالبة                                    21    عدد الطالب الناجحين         

 طاب 3  عدد الطالب الراسبين                

 طالب                               3عدد الطالب الغائبون بدون عذر    

                                             %82.70النسبة المئوية للنجاح                

 دبلوم الدراسات العليا ملخص النتيجة   

                        طالب وطالبة                   01   عدد الطالب المقيدين       

 طالب وطالبة     2    عدد الطالب الحاضرين      

 طالب                          2عدد الطالب الناجحين           

 طالب  7   عدد الطالب الراسبين ولهم حق دخول االمتحان فرصة ثانية 

 طالب                                              0عدد طالب راسبون ويتم إلغاو قيدهم     

                                           %33.33     النسبة المئوية للنجاح            

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



8 

 

 الموضوع السادس  :  

  -وهم : لدراسات العليا فى التربية الرياضية ا طالب دبلوم 2منح عدد 

 التقدير االسم م

 جيد جدا داحمد خالمحمد  إسالم 0

 جيد  على عبد المنعم احمد حمامة  2

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

 :  الموضوع السابع

للباحث / مصطفى أحمد حسن إسماعيل المسجل بقسم المواد الصحية تشكيل  لجنة المناقشة والحكم 

بعنوان " تأثير برنامج تأهيلى مقترح لتخفيف مظاهر تقدم السن وزيادة الوزن على المترددين على 

 سنة " 22المركز الصحى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر فوق 

 :  ااشرافلجنة 

 الصحية بكلية  الرياضية المتفرغ بقسم المواد اإلصاباتأستاذ   أ.د/ حسين محمد صادق داود 

 جامعة  مدينة السادات       التربية الرياضية                                                                  

 :  األساتذةوتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

الرياضية المتفرغ بقسم المواد الصحية  اإلصاباتأستاذ              أ.د/ حسين محمد صادق داود 

 بكلية 

التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                                       

 مشرفاً  

 الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة  اإلصاباتأستاذ            أ.د/ حمدى عبد الرحيم محمد   

ً حلوان                                                                              مناقشا

                                                                                                                                                   

 أستاذ مساعد بقسم المواد الصحية بكلية التربية الرياضية   أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 

                                             مدينة السادات   جامعة                                                                   

 ً  مناقشا

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

 : الموضوع الثامن 

الشوربجى المسجل بقسم المنازالت تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / محمد احمد عبد العاطى 

 اضات المائية بعنوان " دراسة تحليلية للمهارات المدمجة وفاعليتها على نتائج مباريات الجودويوالر

 " 2102بالدورة االولمبية بلندن 

 :  لجنة ااشراف

 ياضات المائية تدريب الجودو بقسم المنازالت والر أستاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ           

تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات  أستاذ         أ.د/ احمد سعيد أمين خضر                      

 المائية        

 

 

 :  األساتذةوتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 بقسم المنازالت والرياضات الفردية  تدريب المنازالت أستاذمحمد فوزى البديوى               إيهابأ.د/ 

كلية التربية الرياضية جامعة طنطا                                                                                          

 مناقشا 

    تدريب الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية   أستاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ   

                                                                                                                                                    

 مشرفا
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تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية      أستاذ  أ.د/ احمد سعيد أمين خضر               

 مشرفا  

مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية               أستاذأ.م.د/ ياسر محمد الوراقى                      

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

 : الموضوع التاسع 

أصول التربية المسجل بقسم محمد قاسم عبد الله عثمان تشكيل  لجنة المناقشة والحكم للباحث / 

مقترحة الستثمار المنشآت الرياضية بمحافظة المنوفية  إستراتيجيةبعنوان " الرياضية والترويح 

 كمدخل لتحقيق التمويل الذاتى "

 لجنة ااشراف : 

 رياضية والترويح بالكلية أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية ال محمد عبد العظيم شميس   أ.د/ 

 :  وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة

 مناقشاً  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عصام الدين متولى عبد الله أ.د/ 

 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية   محمد عبد العظيم شميس   أ.د/ 

                                                                                                                                              

 مشرفا

 يس قسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية قائم بأعمال رئ  دينا كمال محمود د/ م.أ.

                          الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان                                                                 

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

 ما يستجد من أعمال :**
 : األولالموضوع 

 تقديم التهنئة للسيد د/ طارق محمد عبد الرؤف إلسناد اإلشراف على األنشطة الطالبية بقطاع الدلتا .
 الموافقة على تهنئة سيادته مع الدعاء له بدوام التوفيق والسالم . القرار :

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

 

  أمين سر المجلس

 رئيس المجلس وعميد الكلية 

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 ىــــيســدى الســحمأ.د/  
 


