
  

 

 

 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
   6161/6162 العام الجامعي 681 رقم الجلسة

 61/66/6161 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 الثانية  نهاية االجتماع  الحادية عشر

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 الحضـــــــور:
 عقدت الجلسة رقم الحادية عشر في تمام الساعة   م 61/66/6161الموافق الثالثاء  نه في يومإ

 وبحضور كل من: عميد الكلية محمد طلعت أبو المعاطىالدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا 681 )

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" عميد الكلية الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد لإفتتاح :ا
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم انتقل ..............والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

 المصـــادقات  أوالً:  
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 مصادقة  القرار:

 ةــــــالوظيف مـــــــــالاس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  لبيبأ.د/ لبيب عبد العزيز  1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3

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

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

 رئيس قسم العاب القوى أ.د / محمد عنبر بالل 6

 رئيس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصيرى  7

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 8

 رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.د / أمل صالح سرور  9

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  11

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / مصطفى مصطفى عطوة 11

 أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 12

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د/ عادل رمضان بخيت  13

  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  14

 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد إبراهيم عزب 15

 بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر أستاذ  طارق محمد عبد الرؤوفأ.د /  16

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  17

 أقدم مدرس  د/ أحمد محمد عبد العزيز  18

 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 19

 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  21

 الوظيفة االسم م

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د / محمد عبد العظيم شميس  1

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 2
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 موضوعات اإلحاطةثانياً: 
 .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية  2/1

 مصادقة  القرار:
 جامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجلس ال 2/2

 أحيط المجلس علماً  القرار:
عن شهر والمجلس التنفيذى المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  2/3

 . 2112ديسمبر 

ً  القرار:  أحيط المجلس علما
 اإلداريين ( –الطالب -أعتماد خطة نشر ثقافة الجودة بالكلية )أعضاء هيئة التدريس  2/4

ً  القرار:  أحيط المجلس علما

   عضاء هيئة التدريس شئون أ ثالثا :

3/1 

الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / فتحى توفيق حفينة 

المدرس بالقسم بخصوص الموافقة على تعيين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه 

بعد عرض التقرير الوارد من اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ بنجاح في لجنة الترقى لدرجة أستاذ مساعد و

  مساعد . 

 الموافقة .القرار : 

3/2 
الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / ماجدة محمد السعيد المدرس بالقسم 

 سيادتها الى كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة يومى األحد والخميس من كل أسبوع .للموافقة على انتداب 

 الموافقة . القرار :

3/3 
الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / رشا يحيى الحريرى المدرس بالقسم 

 التربية الرياضية جامعة المنوفية يومى السبت واالثنين من كل أسبوع .للموافقة على انتداب سيادتها الى كلية 

 الموافقة . القرار :

3/4 

الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الموافقة على انتداب السيدة الدكتورة / أميرة 

سيادتها الى كلية التربية الرياضية جامعة بنها يوم الثالثاء من كل محمود طه عبد الرحيم األستاذ المساعد بالقسم النتداب 

 . 2112/2112أسبوع للعام الجامعى 

 . في الفصل الدراسى الثانى الموافقة  القرار :

3/5 

 الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الموافقة على انتداب السيد 

فهيم أستاذ ورئيس القسم النتداب سيادته الى كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف يوم الخميس من أ.د / مجدى محمود 

 . 2112/2112كل أسبوع للعام الجامعى 

 الموافقة للترم الثانى ويلغى اى انتداب آخر اذا تعارض مع القانون . القرار :

3/2 

الطلب المقدم من السيدة أ.د / أمل صالح سرور أستاذ ورئيس القسم الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن 

النتداب سيادتها كمقيم خارجى لمادة التمرينات الى كليتى التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق وجامعة حلوان وكلية 

 التربية عام شعبة رياض أطفال جامعة مدينة السادات .

 الموافقة . القرار :

3/2 
الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى عميد الكلية بانتداب سيادته ممتحن الخطاب 

 خارجى في كال من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان ، وكلية التربية الرياضية بنين وبنات جامعة الزقازيق .

 الموافقة . القرار :

3/8 

 -التربية الرياضية جامعة حلوان بشأن الموافقة على انتداب كل من السادة :الخطاب الوارد من كلية 

 أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب  -
 أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  -

بصفة الممتحن الخارجى وذلك  2112/2112لالشتراك بلجان االمتحانات العملية للفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 . 15/12/2112وحتى الخميس  12/12/2112خالل الفترة من االثنين 

 الموافقة . القرار :

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من د / وليد أحمد سيد أحمد المدرس بالقسم وذلك  3/9
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الحديث الى جواتيماال خالل بخصوص الموافقة على تجديد أجازة المهمة القومية كعضو اللجنة الفنية باالتحاد الخماسى 

 م . 31/12/2112م حتى  1/1/2112الفترة من 

 الموافقة . القرار :

3/11 
الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن اعتراض مجلس القسم على موافقة مجلس الكلية السابق على القرار الخاص 

 الحذف في موضوعات أقسامهم في مجلس الكلية .بتفويض السادة األساتذة رؤساء األقسام من أقسامهم لإلضافة أو 

 أحيط المجلس علماً . القرار :

 شئون التعليم والطالب  رابعا:

 م . 2112/2112تحديد مواعيد اإلمتحانات العملية والنظرية والتخلفات للفصل الدراسى األول للعام الجامعى  4/1

 و االمتحانات النظرى تبدأ  62/66/6161وحتى الخميس  62/66/6161بداية االمتحانات العملية من يوم :  القرار

 . على ان تكون امتحانات التخلفات مع الفرق فى االيام ذاتها 62/6/6162و تنتهى  6/6/6162يوم االثنين              

 . 2112/2112المتحانات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى بخصوص تشكيل كنتروالت الفرق وكنترول التخلفات  4/2

 أحيط المجلس علماً .:  القرار

4/3 
بخصوص عدد اللجان واألسماء المشاركة بالمالحظة والمراقبة وإرسال خطاب لألقسام العلمية بهذه المواعيد واألسماء 

 العملية للكنتروالت قبل إمتحانات النظرى .المشاركة مع التنبيه بضرورة تسليم كشوف أعمال السنة والدرجات 

 أحيط المجلس علماً . : القرار

4/4 
الخطاب المقدم من الطالب / أحمد جمال النشار الوارد من مستشفى منوف العام  بخصوص اصابة والده بجلطه بالمخ حيث 

 عنه .انه كان مرافق له حسب المدة المدونة بالتقرير و المرجو منه رفع نسبة الغياب 

 مراعاة ظروف الطالب . القرار :

صورة شهادة الوفاه المقدمة من الطالب /عمرو محمد سعيد السيد لوالده و التقارير الطبية التى تفيد مرض والده و مرافقته  4/5

 له اثناء فترة مرضه .

 مراعاة ظروف الطالب . القرار :

4/2 
 ة رفع نسب الغياب عن بعض طالب الكلية المشاركين فى اجتماع الجودالخطاب الوارد من رعاية الشباب بالكلية بخصوص 

و فى فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية للجامعات المصرية و فى فعاليات تنظيم تأهيلى الدكتوراه وفى الدورى 

 . بالكشوف حسب المدد المدونة الرياضى

 مراعاة ظروف الطالب . القرار :

4/7 
االدارة العامة للمدن الجامعية بمشاركة بعض طالبات الكلية ضمن منتخبات المدن الجامعية فى العاب الخطاب الوارد من 

 القوى و اللياقة البدنية فى االيام الموضحة بالكشف .

 مراعاة ظروف الطالب . القرار :

4/8 

 التــــقارير الطبيـــــه المقدمــــة من الطـــــالب االتى اســــماؤهم :

باسم -أحمد محمود دربالة  –شيماء نعمان عبد الرحمن الرمالى  –منى سامى عبد الحميد عيسى  –محمد أحمد الدماطى 

منى سامى عبد  –محمد  محمد على العتابى  –أحمد عبد العظيم محمد  –اسراء حسن محمد ابو اسماعيل  –سعيد محمدى 

محمد عبد الرحمن عبد  –أميره عبد العزيز عبد النبى  –عمرو حسين أحمد مرسى  –نرمين رأفت حسن حموده  -الحميد

 محمود حمدى رياض الصعيدى.-نرمين رأفت حسن  –كريم اشرف محمود توفيق خواجه-محمد نبيل جابر الشاويش-الغفار 

 يراعى كل طالب حسب التقرير الطبى المشار الى حالته . القرار :

4/9 
بنات ( و ذلك تفعيال لدور اللجنة االدارية و  –بخصوص تشكيل كنترول التربية العملية للفرقتين الثالثة و الرابعة )بنين 

 ( للسيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة .211المشار اليها فى البند من قرار )

 الموافقة . القرار :

4/9 

 -: الموضوعات الواردة من وحدة ضمان الجودةبخصوص 
 اليات التعامل مع مشكلة نقص الموارد -6
 اليات للتغلب علي مشكلة ضعف حضور الطالب -6
 اليات الممارسات العادلة والحيادية وعدم التمييز  بين الطالب -2
 الية للتعامل مع مشكلة نقص الكتاب الجامعي -2

 الموافقة . القرار :

  العالقات الثقافية  خامساً:
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5/1 

اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بشأن الترشيح  والتقدم لجوائز  الخطاب الوارد من

ً بأن أخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم  2112النيل والتفوق وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام  ديسمبر  31علما

2112 . 

  أحيط المجلس علماً . : القرار

5/2 

مكتب السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن ترشيح أحد  الخطاب الوارد من

السادة أعضاء هيئة التدريس على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق والتشجيعية فى مجاالت  التكنولوجيا الحيوية ,العلوم 

دكتوراه ( أخر موعد لقبول الترشيحات يوم األثنين الموافق  –ن رسالة علمية )ماجستير البيئية, العلوم القانونية جائزة أحس

12/12/2112 . 

 أحيط المجلس علماً . : القرار

5/3 
اإلقتراح المقدم من أعضاء لجنة العالقات الثقافية بمخاطبة األقسام لترشيح عضو من كل قسم  للمشاركة فى فعاليات 

 بالكليات األخرى وذلك لنقل الخبرات التنظيمية لفاعليات المؤتمرات مع توفير البدالت الخاصة بذلك .المؤتمرات العلمية 

 .الموافقة على أن يتم الترشيح بالتناوب  : القرار

5/4 

- 22الطلب المقدم من السيد الدكتور/ حمدى عبده عاصم للمشاركة بمؤتمر مكافحة السمنة بإيطاليا )روما( خالل الفترة من 

 th Global Diabetes conference &Medicare Expo "during March 22-23 2017 16 2112مارس  23
in Rome Italy  مؤتمر .كمتحدث في المؤتمر على نفقة الهيئة المنظمة لل 

 .الموافقة  : القرار

العلمي الدولي السابع )  بخصوص عقد ندوه عن المؤتمر  الجمال محمد خليل طارق  السيد الدكتور/ الطلب المقدم من 5/5

 . ( التنمية البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة

 أحيط المجلس علماً بما تم فى الندوة . : القرار

 الدراسات العليا والبحوث  سادساً :

2/1 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / محمود محمد رفعت تركي المقيد بدورة 

 بعنوان  18/11/2114والمسجل بقسم االلعاب وتاريخ التسجيل  2112أكتوبر 

 المسارات الحركية على بعض اآلداءات المهارية والوظيفية لناشئي كرة القدم  "" تأثير استخدام تدريبات التحمل متنوعة 

 -تحت إشراف :

 د/ محمود حسن الحوفى                                أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية       1أ

 قسم األلعاب بالكلية   أ.د/ جوزيف ناجى أديب بقطر                            أستاذ العاب المضرب ب

 د/ خالد عبد الفتاح البطاوى                             مدرس بقسم األلعاب بالكلية                           

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة االتى اسمائهم  :

 بقسم االلعاب بالكلية               مناقشا  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة             أستاذ كرة اليد المتفرغ

 أ.د/ حسن السيد ابو عبدة                     أستاذ تدريب كرة القدم المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنين 

 مناقشا                                                                                            ابو قير جامعة االسكندرية                                                                                   

 د/ محمود حسن الحوفى                   أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية                         مشرفا  1أ

 عاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية                      مشرفاأ.د/ جوزيف ناجى أديب بقطر               أستاذ ال

    الموافقة بناًء على موافقة القسم .القرار : 

2/2 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / وئام عبد العزيز محمود شحاتة المقيدة بدورة 

االلعاب بعنوان " تأثير اسلوب تدريبى باستخدام الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة على والمسجلة بقسم  2114أكتوبر 

 مستوى أداء بعض المهارات الهجومية فى تنس الطاولة "

 -تحت اشراف :

 أ.د/ محمد طلعت ابو المعاطى            استاذ العاب المضرب بقسم االلعاب وعميد الكلية 

 استاذ العاب المضرب  بقسم االلعاب بالكلية            أ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر 

 د/ نورا عبد المجيد ابو دنيا                 مدرس بقسم االلعاب كلية  التربية الرياضية جامعة المنوفية          

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 استاذ العاب المضرب بقسم االلعاب وعميد الكلية                مشرفا         أ.د/ محمد طلعت ابو المعاطى   

 أ.د/ رندا شوقى سيد حسن                استاذ العاب المضرب بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق      
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 مناقشا  

      د/ محمود حسن الحوفى                أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية                            مناقشا                    1أ

 أستاذ العاب المضرب  بقسم االلعاب بالكلية                        مشرفاأ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر            

 .الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار : 

2/3 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / أحمد ربيع محمود سعد المقيد بدورة 

بعنوان " فاعلية تقويم القدرات التوافقية  9/9/2114التربية الرياضية والترويح وتاريخ التسجيل بقسم أصول  2113أكتوبر 

 "   وعلى بعض اآلداءات الهجومية لالعبي الكونغو ف

 -تحت إشراف :

 أ.د/ وائل السيد قنديل                   أستاذ القياس والتقويم بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  ورئيس القسم 

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 ية جامعة حلوان مناقشاأ.د/ محمد صبحى حسانين         أستاذ القياس والتقويم المتفرغ بكلية التربية الرياض

 أ.د/ محمد عبد العظيم شميس     أستاذ االدارة الرياضية بقسم اصول التربية الرياضية والترويح           مناقشا 

 أ.د/ وائل السيد قنديل                    أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية   مشرفا

 .الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار : 

2/4 

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / حنان إبراهيم 

والمدرس المساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح وتاريخ التسجيل  2113ابو موسى المقيدة بدورة أكتوبر 

 بعنوان "البناء الجسماني وعالقته بالتفوق الدراسي لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات " 9/9/2114

 -تحت إشراف :

 أ.د/ عرفة على سالمة                أستاذ القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان      
 لقياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية   أ.د/ وائل السيد قنديل                 أستاذ ا

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة اآلتى أسمائهم  :

 أ.د/ محمد صبحى حسانين           أستاذ القياس والتقويم المتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان   مناقشا  

 م الباقيرى          أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مناقشا أ.د/ محمد ابراهي

 أ.د/ وائل السيد قنديل                  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية  مشرفا

    د/ عرفة على سالمة           أستاذ القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان         مشرفا1أ 

 .الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار : 

2/5 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / مروة محمد إبراهيم الباقيرى المقيدة 

بعنوان " قلق  9/9/2114والمدرس المساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح تاريخ التسجيل  2113بدوره أكتوبر 

 ين المعاقين بدنيا  " المستقبل ودافعية االنجاز لدى الرياض

 -تحت إشراف :

 د/مجدى حسن يوسف               أستاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية 1أ

 د/ محمد حسين بكر سلم             مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية 

 -األساتذة اآلتى أسمائهم  :تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 أستاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادى   مناقشا             ىأ.د/ أحمد كمال نصار

 أ.د/ مجدى حسن يوسف          أستاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية       مشرفا 

 رفيق         أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                                مناقشا أ.م.د/ نرمين محمد

 .الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار : 

2/2 

المقيدة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / ريهام محمد عبد الستار حنيش 

 18/11/2114والمدرس المساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية تاريخ التسجيل  2113بدورة أكتوبر 

 بعنوان " التحليل البيوميكانيكى كأساس بناء التدريبات النوعية لتطوير أداء العب الدائرة في كرة اليد "

 -تحت إشراف :

 الحيوية المتفرغ  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  اأستاذ الميكانيك  د/ سعيد عبد الرشيد خاطر         1أ

 العملية                                                              
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 الحيوية  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية اأستاذ الميكانيك        د/ خالد عبد الحميد شافع         1أ

 أستاذ كره اليد بقسم األلعاب ورئيس القسم         / طارق محمد على النصيرى     د1أ

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة اآلتى أسمائهم  :

 الحيوية المتفرغ  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  اأستاذ الميكانيك             د/ سعيد عبد الرشيد خاطر   1أ

                                                                                    العملية                                                                

               مشرفا

 وعلوم الحركة كلية التربية الحيوية والتدريب الرياضى  اأستاذ الميكانيك          أ.د/ محمد عبد الحميد حسن     

                                             الرياضية جامعة الزقازيق                                                                          

 مناقشا 

 التدريس والتدريب  أستاذ مساعد التدريب الرياضى المتفرغ بقسم طرق      أ.م.د/ محمد محمد زكى محمود   

                                                                       والتربية العملية                                                              

                                                          مناقشا                                                                                  

 د/ طارق محمد على النصيرى         أستاذ كره اليد بقسم األلعاب ورئيس القسم                                مشرفا 1أ

 .الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار : 

2/2 

 2115تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / على عبد المنعم احمد حمامة المقيد بدورة اكتوبر 

والمسجل بقسم العاب القوى بعنوان " تأثير التدريبات النوعية باستخدام االسلوب الدائرى على بعض القدرات البدنية 

 ل " الخاصة والمستوى الرقمى لناشئى الوثب الطوي

 تحت اشراف 

 أ.د/ محمد عنبر بالل                     أستاذ العاب القوى ورئيس القسم بالكلية 

 أ.م.د/ نبال احمد بدر                       أستاذ مساعد بقسم العاب القوى بالكلية 

 د/ احمد عبد الوهاب خفاجى          مدرس بقسم العاب القوى بالكلية

 .الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار : 

2/8 

التعديل الجوهرى فى عنوان رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / إسالم محمود عبد الحافظ المقيد بدورة اكتوبر 

المائية بعنوان " تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات  توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 2112

 البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو ) كونغ فو ( " 

 -تحت إشراف :

 المائية  تأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر                              أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضيا

 المائية  تعمر الفاروق الشيخ                             مدرس بقسم المنازالت والرياضيا د/ أحمد

 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيةد/ محمد فتحى نصار ابو السعد         

  -ليصبح العنوان بعد التعديل على النحو التالى :

خدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو كونغ فو والتايكوندو " تأثير است

" 

 .د / محمد فتحى نصار  مع رفع اسم الموافقة  القرار :

2/9 

طرق التدريس  والمسجلة بقسم 2111الغاء قيد وتسجيل الباحثة / عبير إبراهيم فتحي السحيمى المقيدة بدورة أكتوبر 

والتدريب والتربية العملية بعنوان " تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على الجانب المعرفي والمهارى لتلميذات الحلقة 

 الثانية من مرحلة التعليم األساسي فى منهج التربية الرياضية "

  -:تحت إشراف 

 لتدريس والتدريب والتربية العملية بكلية التربية الرياضية أستاذ ورئيس قسم طرق ا     ـ د/ مجدي محمود فهيم          1

 د/ أحمد طلحة حسين محمود     مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملى بالكلية  -2

ولعدم ترددها على لجنة االشراف منذ تسجيلها البحث وحتى  31/9/2115وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية للباحثة فى 

 ه وكذلك عدم سداد الرسوم الدراسية لمدة خمس سنوات .تاريخ

 . استنادا لرأى لجنة االشراف الموافقة على الغاء قيد وتسجيل  الباحثة  القرار :

2/11 
للباحث / عبد الرحمن مصطفى النجار المقيد  31/9/2112الى  1/11/2112مد مدة الدراسة لمدة عام اول فى الفترة من 

والمسجل بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم المواد الصحية بعنوان " عالقة البروفيل  2111بدورة أكتوبر 
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 البيولوجى بمستوى االداء لمتسابقى الوثب الطويل "

 . على رأى لجنة االشراف ذلك بناءً جاء من القسم و الموافقة على ما القرار :

2/11 

االقتراح المقدم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن مراعاة الضوابط والمعايير الخاصة بتشكيل 

دكتوراه ( أوالً بالنسبة لإلشراف  –لجنة اإلشراف وكذلك تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية ) ماجستير 

  -والتى تنص على :( من القواعد المنظمة للدراسات العليا 18, 11وذلك بناًء على نص المادة رقم )

( تلبى رغبة الطالب فى تحديد االستاذ المشرف الرئيسى ويوافق مجلس القسم على المشرف او هيئة االشراف  11مادة ) 

 مع مراعاة التخصص فى لجنة االشراف  بالنسبة لدرجة الماجستير .  التى يحددها المشرف الرئيسى

( والتى تنص على ) يشترط أن تكون هيئة اإلشراف فى مجال التخصص لموضوع الرسالة أو أقرب 18وطبقاً للمادة رقم )

 . ألى التخصص ( بالنسبة لدرجة الدكتوراه

 .الموافقة  القرار :

2/12 

وذلك  االكاديمياالقتراح المقدم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن تفعيل السمينار العام والنشر 

حرصا على جودة العملية البحثية بالكلية والذى تم أخطار االقسام العلمية بذلك وبناًء على ما ورد من األقسام بالموافقة مع 

 ات التنفيذ.مراعاة التعديل فى ألي

   تحديد توقيتات السيمنار .مع  الموافقة القرار :

2/13 

يونس االستاذ المساعد بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  محمد سالمةد/ الطلب المقدم من أ.م.

 -بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاثه وهى :

 
 . الموافقة  القرار :

 

بتسجيل وصرف أبحاث السيد الدكتور/ احمد طلحة  2/12/2112من قسم طرق تدريس بتاريخ الطلب المقدم 

 حسين وهي كالتالي:
*Designing interactive educational 3D models for some exercises primary poses.           
        *The potential of recent digital learning tools and resources in physical education 
and motor skills learning.      

* Applicability of interactive educational 3D models in teaching sports and motor 
skills.               *The Biomechanical parameters for Designing Motor Skills 3D . 

Educational Models 

 . الموافقة القرار :
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2/15 
الطلب المقدم من  السيدة د/ نبال أحمد بدر على تسجيل بحث بعنوان : " أثر استخدام التعلم لإلتقان على تطوير الرضا 

  الحركى ومستوى األداء فى إطاحة المطرقة "

 . الموافقة القرار :

 لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة  سابعاً :

2/1 

 قسم المنازالت د/ والء العبد ، قسم التمرينات والجمباز -استعراض تقارير الندوات التى تم انجازها :بشأن 

عاب  د/ طارق الجمال ، قسم العاب الميدان والمضمار د/ نجالء البدرى تربية رياضية لد/ ساميه الهجرسى ، قسم األ

 الجزيرة .

 أحيط المجلس علماً . : القرار

2/2 
المقدم من أ.د/ وائل قنديل بشأن عقد ندوه بعنوان )المستحدثات فى مجال القياس والتقويم( على أن تقام يوم بشأن الطلب 

 . 22/12/2112الثالثاء الموافق 

 .أحيط المجلس علماً  : القرار

2/3 

 -: جنيه وتقسم كاآلتى 811يقترح الدعم بمبلغ  ىبشأن دعم الندوات التى تقام بالكلية ومحاضر خارج

جنيه االستضافة للندوة على أن يقدم الطلب للجنة شئون  211جنيه عمل اعالن عن الندوة و 211جنيه للمحاضر و 411

 البيئة طبقا للضوابط المأخوذة بها مع عرض الطلب على لجنة البيئة بالجامعة .

ً مع التنبيه على ان يكون لكل قسم ندوة واحدة والتنسيق  : القرار مع رئيس القسم ووكيل الكلية أحيط المجلس علما

 لشئون البيئة وعميد الكلية .

 . 2112النصف الثانى من العام الدراسى على أن يقام فى شهر فبراير بداية قامة معرض المالبس السنوى مع إبشأن تأجيل  2/4

 أحيط المجلس علماً . : القرار

 ما يستجد من أعمال   ثامناً :

بشأن المذكرة المقدمة من السيد أ.د / مجدى محمود فهيم أستاذ طرق التدريس بالقسم والخاصة بنسبة الغياب لطلبة  7/1

حتى نهاية الفرقة الثانية بنين المتجاوزين النسبة القانونية للغياب فى قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العلمية 

ل ألولياء أمور هؤالء الطلبة والذين سوف يحرموا من دخول م وذلك إلرسال االنذار األو 2112شهر نوفمبر 

 االمتحان للمادة  ) العملى والتحريرى ( 

 الموافقة وترسل خطابات للطالب إلخطارهم بنسبة الغياب . : القرار

 ( مراجعين داخليين للجامعة تابعين للجودة 2بشأن ترشيح ) 7/2

 وحدة الجودة باختيار المراجعين .وتفويض مدير أحيط المجلس علماً  : القرار

  وفريق العمل نظراً لما قدمه من مجهودات خالل الفترة السابقة) د/ محمد عبد المنعم ( تقديم الشكر لمدير وحدة الجودة  7/3

 -الموافقة مع ادراج األسماء اآلتية : : القرار

 د/ السيد صالح -82 محمود أ.م.د/محمد عبد المنعم -1

 د/عال طه -82 احمد ابراهيم عزبأ.د/  -8

 م.م/محمد بكر سالم -33 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف -3

 د/ رقية مهدي -31 أ.د/ نعيم  محمد فوزي -4

 أ.م.د/محمد عباس -38 أ.د/ طارق النصيري  -5

 أ.م.د / نهى الصواف -33 أ.د/ مصطفي عميرة  -6

 م/إيه ممدوح -34 د/ فتحي توفيق -7

 م.م/حنان ابو موسى -35 أ.د/ مجدي فهيم  -2

 م.م/عبد الرحمن بسيوني -36 أ.د/ حمدي عاصم -2

 ا/محمود الشاذلي -37 أ.د/ محمد الباقيري 13

 م.م/ احمد حلمي -32 م.م/احمد شرشر -11

 م.م/ حسين شوقي  -32 أ.د/  جوزيف ناجي -18

 م.م/ محمد شحات شرف الدين -43 أ.د/ عزة العمري -13

 م.م/ محمد صبحي -41 أ.م.د/ اكرم كامل   -14
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 م.م/ عاصم قنديل -48 د/ احمد خفاجي -15

 م.م/ محمود الهواري  -43 د/خالد البطاوي -16

 م.م/ احمد ربيع  -44 ا/مرفت رجب -17

 م/محمد شيحة  -45 د/ مروة صقر -12

 ا/جمال البحيري -46 أ.م.د/أميرة طه -12

 م/إيمان عبد الباسط -47 أ.د/ احمد سعيد  -83

 م/شيرين حسين  -42 أ.د/  لبيب عبد العزيز -81

 م/جيهان احمد -42 أ.د/  محمد طلعت -88

 ا/صفوت محمدي -53 أ.د/ وائل قنديل -83

 ا/سعيد أبو اليزيد -51 أ.د/  احمد عمارة -84

 ا/نبيل النبوي -58 د/محمد ابو دنيا  -85

 ا/الهام عبد الله التهامي -53 أ.م.د/سالي عبد التواب   -86

   ا/ يحي الشين -87
 بخصوص الموافقة على انتداب السادة أعضاء هيئة التدريس كممتحنين خارجيين للفصل الدراسى األول . 2/2

 ين عند اخطار الكلية بالخطاب المرسل اليها دون الرجوع لموافقة مجلس رجالقرار : الموافقة على االنتداب كممتحنين خا

 القسم .           
 

 

............... والله ولى  ظهراً الثانية  اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

 التوفيق.

 

 

  جلسـن المــــأمي       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

أ.د/ محمد طلعت أبو         

 المعاطى 
 

 

 

 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م62/2/6161(  6/1اإلصدار ) 


