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هحضز اجتواع 

( 158)الجلست رقن 

م 2013/2014الجلست الثانيت عشز في العام الجاهعي 

 م 13/8/2014الونعقدة يوم األربعاء الووافق 
ـــــــــــــــ 

اجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم األربعاء الموافق 
حمدى محمد عباس السيسى عميد الكلية وبحضور كل /  م برئاسة السيد األستاذ الدكتور13/8/2014
:-  من 

  :واعتذر عن الحضور 

. هحود إبزاهين الباقيزى / د. وتولي أهانت الجلست  أ

رئيس الجلسة بــــــــ  بسم هللا الرحمن الرحيم والترحيب بالســــــــادة  / وقد أستهل األستاذ الدكتور
أعضاء المجلس  

 :-ثم شرع سيادته في مناقشة جدول األعمال التالي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أشرف عبد اللطيف الخولى / د.أ. 1
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إبراهيم محمود غريب / د .أ. 2
رئيس قسم العاب القوى بكر محمد أحمد سالم / د .أ. 3
رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية مجدى محمود فهيم محمد / د.أ. 4
رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح محمد عبد العظيم شميس / د.أ. 5
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز أمل صالح سرور / د. 6
أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  محمد إبراهيم الباقيرى / د .أ. 7
أقدم أستاذ مساعد محمود حسن الحوفى    / د. 8
أستاذ بقسم ألعاب القوى  مصطفى مصطفى عطوة  /د .أ. 9

أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية خالد عبد الحميد شافع / د.أ. 10

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

والتطوير المستمر 
أستاذ متفرغ سعيد عبد الرشيد خاطر  / د .أ. 12
أستاذ متفرغ حسين محمد صادق داود / د .أ. 13
أستاذ متفرغ صالح محسن عيسوى نجا  / د.أ. 14

رئيس قسم المواد الصحية  حمدى عبده عاصم / د .أ
رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية منى مصطفى محمد على / د. أ
رئيس قسم األلعاب محمد طلعت أبو المعاطى / د .أ
أستاذ بقسم األلعاب   كريم مراد محمد  / د .أ
أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أحمد عبد الحميد عمارة  / د.أ
أقدم مدرس  منى محمد كمال / د
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية نعيم محمد فوزى  / د .أ
أستاذ متفرغ محمد جمال الدين حمادة / د .أ
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هحضز اجتواع 
( 158)الجلست رقن 

م 2013/2014الجلست الثانيت عشز في العام الجاهعي 
 م 13/8/2014الونعقدة يوم األربعاء الووافق 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ (157)المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم :  أوًال 
 .م 8/7/2014
جدأل األعمال : اًال لثثا

:  المأضأع األأل 
. عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات

.  حيي المجلس علماًال  :القرار 
: شئأن  عضاء هيئة التدريس**

 :  أل المأضأع األ
أحمد حلمى / الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم من المعيد 
 .عبد المجيد غراب بشأن تعيينه مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله على الماجستير 

. رئيس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 
  : ثانىالمأضأع ال

محمود فتحى محمد الهوارى / الخطاب الوارد من قسم المواد الصحية بشأن الطلب المقدم من المعيد 
 .  وذلك لحصوله على الماجستير للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم

. رئيس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 
 :  ثالثالمأضأع ال

محمد عبد المنعم محمود / الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور
لتعيين سيادته أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة حيث ورد تقرير اللجنة المدرس بالقسم 
  .العلمية للترقى

رئيس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 
: لجنة العالقات الثقافية **

: ل  األأالمأضأع 
الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية والخاص بطلب رأى الكلية عن 

مدى استعدادها للتعاون فى مشروع إنشاء الجامعة العربية الفرنسية ، والتى تختص بالعمل فى مرحلة 
الدراسات العليا وتقوم على فكرة دعم أقسام مع الجامعات المتعاونة حيث يتم إنشاء قسم متطور فى 

. مجال معين فى كل بلد من البلدان العربية المتعاونة بالنسبة لفرنسا 
رئيس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 

: لجنة الدراسات العليا أالبحأث **
  :المأضأع األأل  

شروق على محمد على أبو النصر  المقيدة بقسم /  الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة ةمنح درج
تأثير استخدام بعض طرق وأساليب التعلم على إكساب المهارات التدريسية " طرق التدريس بعنوان 

  . 11/12/2012  وتاريخ تسجيل البحث  "للطالبات المعلمات فى ضوء أنماط التعلم 
المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارير الفردية أالتقرير الجامعي للجنة الفحص  :القرار 

 .رئيس الجامعة / د .أالمناقشة مع رفع األمر للسيد  
:    المأضأع الثاني  

أسامه عادل عباس / تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث 
الخصائص "  والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان 2006الحباك المقيد بدورة أكتوبر 

الكينماتيكية لبعض مهارات المجموعة الثالثة على جهاز المتوازيين كأساس لوضع التدريبات النوعية 
  "

: تحت إشراف 
أشرف عبد اللطيف الخولى      أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب جامعة مدينة السادات   / د0أ
 خالد عبد الحميد حسانين   أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية / د0أ

                                                        العملية بكلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات  
محمد سامى محمود سعيد         مدرس بقسم التمرينات والجمباز  / د

  :تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم بعد 
سعيد عبد الرشيد خاطر                       أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس  / أد
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محمد فؤاد حبيب                               أستاذ الجمباز ورئيس قسم التدريب الرياضي كلية / د0أ
التربية    

                                                                  الرياضية للبنين جامعه حلوان  
أشرف عبد اللطيف الخولى                 أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب جامعة / د0أ

مدينة  
                                                                  السادات   

 خالد عبد الحميد حسانين   أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب / د0أ
                                                               والتربية العملية بكلية التربية الرياضية 

جامعة مدينه السادات 
 رئيس الجامعة / د . المأافقة  مع رفع األمر للسيد  :القرار 

 المأضأع الثالث
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن رفع / النظر فى االقتراح المقدم من السيد األستاذ الدكتور 

للعام الجامعى  (دكتوراه – ماجستير – دبلوم  )قيمة الرسوم الدراسية لطالب الدراسات العليا  
 :- وذلك على النحو التالي 2014/2015

 اإلجمالي دعم البحأث مقابل الخدمات الرسأم الدراسية البيان/ الدرجة  

 800 212ر75 100 187ر25 دبلوم 1
 1050 462ر75 100 187ر25 ماجستير  2
 1150 462ر75 200 187ر25 دكتوراه  3

 رئيس الجامعة / د . المأافقة  مع رفع األمر للسيد  :القرار 
المأضأع الرابع   

وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن قبول عدد / النظر فى االقتراح المقدم من السيد األستاذ الدكتور 
 للعام الجامعى 2014دارس بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بدورة أكتوبر  (50)

  وفى حالة عدم استيفاء العدد المقترح من الحاصلين على تقدير عام جيد جدا يتم قبول 2014/2015
. الجيد واألعلى فى المجموع  وذلك وفقا إلمكانيات الكلية 

( 50)المأافقة على ترتيب المتقدمين يبقاًال للنسبة المئأية بكالأريأس أدبلأم أقبأل  على  :القرار
 رئيس الجامعة/ د . رفع األمر للسيد  مع (درجات  )خمسأن يالب أيالبة تقديراًال 

: ما يستجد من  عمال**
 :  أل المأضأع األ

تحديد موعد للمجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة على أن يكون السبت من األسبوع الثالث من كل 
. شهر  
 رئيس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسيد   المأافقة :القرار 

 :المأضأع الثانى  
. تحديد موعد مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة على أن يكون األحد من األسبوع الثالث من كل شهر  

 رئيس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسيد   المأافقة :القرار 
 :المأضأع الثالث  

. خالد البطاوى / تشكيل فريق التدريب برئاسة الدكتور 
 رئيس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسيد   المأافقة :القرار 

 :المأضأع الرابع  
. حمدى عبده عاصم / د .تشكيل فريق عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية برئاسة أ

 رئيس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسيد   المأافقة :القرار 
 :المأضأع الخامس  

. محمد الباقيرى / د .تشكيل فريق عمل معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة برئاسة أ
 رئيس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسيد   المأافقة :القرار  

  :سادسالمأضأع ال
. عرض موضوع الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا بالكلية 

لشئأن التعليم  ) أافق مجلس الكلية على اعتماد الالئحة الداخلية لمرحلة البكالأريأس :القرار  
أمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة ينيا للعمل بها كالئحة داخلية   (أاليالب 

أالدراسات العليا اعتباراًال من العام الدراسى  (لشئأن التعليم أاليالب  )للكلية لمرحلة البكالأريأس 
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عميد الكلية باتخاذ كافة اإلجراءات القانأنية نحأ ذلك مع رفع / د . أتكليف السيد ا2015/2016
. رئيس الجامعة / د .األمر للسيد  
  :سابعالمأضأع ال

. عرض موضوع تشكيل فريق معيار المراجعة األكاديمية  
/ د . يتم تشكيل فريق معيار المراجعة األكاديمية للمقررات أالمناهج الدراسية برئاسة  :القرار  

. رئيس الجامعة / د .محمد عبد العظيم شميس مع رفع األمر للسيد  
 

. أهللا ألى التأفيق............... أقد إنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة الثالثة ظهراًال 
 

        أمين سر المجلس 

 
     رئيس المجلس وعميد 

الكلية 
محمد إبراهيم / د.  أ

الباقيرى  
 

حمدى محمد عباس السيسى / د.أ 
 


