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هحضز اجتواع 

( 162)الجلست رقن 

م 2014/2015في العام الجاهعي 

 م 9/12/2014الونعقدة يوم الثالثاء الووافق 
ـــــــــــــــ 

اجتمع مجلس الكلٌة بمقر إدارة الكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة عشر من صباح ٌوم الثالثاء الموافق 
حمدى محمد عباس السٌسى عمٌد الكلٌة وبحضور كل /  م برئاسة السٌد األستاذ الدكتور9/12/2014

:- من 
 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لبٌب عبد العزٌز لبٌب / د.أ 1

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث إبراهٌم محمود غرٌب / د .أ 2

رئٌس قسم العاب القوى بكر محمد أحمد سالم / د .أ 3

رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز  أشرف عبد اللطٌف الخولى / د .أ 4

رئٌس قسم المواد الصحٌة  حمدى عبده عاصم / د .أ 5

رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح محمد إبراهٌم الباقٌرى / د.أ 6

رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة منى مصطفى محمد على / د. أ 7

رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة مجدى محمود فهٌم محمد / د.أ 8

رئٌس قسم األلعاب محمد طلعت أبو المعاطى / د .أ 9

أستاذ  بقسم  األلعاب  محمود حسن الحوفى    / د.أ 10

أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  محمد عبد العظٌم شمٌس / د .أ 11

  أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة نعٌم محمد فوزى  / د .أ 12

أستاذ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة خالد عبد الحمٌد شافع / د.أ 13

أقدم أستاذ مساعد  طارق محمد عبد الرؤف / د.م.أ 14

أقدم مدرس  مها محمد الزٌنى  / د 15

أستاذ متفرغ حسٌن محمد صادق داود / د .أ 16
  :واعتذر عن الحضور 

أستاذ بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  طارق محمد النصٌرى / د .أ
أستاذ بقسم ألعاب القوى محمد عنبر بالل / د .أ
 

. هحود إبزاهين الباقيزى / د. وتولي أهانت الجلست  أ

رئٌس الجلسة بــــــــ  بسم هللا الرحمن الرحٌم والترحٌب بالســــــــادة  / وقد أستهل األستاذ الدكتور
أعضاء المجلس  

 :-ثم شرع سٌادته فً مناقشة جدول األعمال التالً
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هحضز اجتواع 

( 162)الجلست رقن 

م 2013/2014في العام الجاهعي 

 م 9/12/2014الونعقدة يوم الثالثاء الووافق 

 لمجلس الكلٌة المنعقدة بتارٌخ (161)المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم :  أوًال 
:- مع تصأٌب م  11/11/2014

 أالخاص بمنح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث :المأضأع السادس بالدراسات العلٌا 
تأثٌر األلعاب الترأٌحٌة على المهارات "  حمد رجب محمد الدحدحى لٌكأن عنأان البحث األصلى / 

  ." األساسٌة فى التنس لدى األطفال 
 حمد / بخصأص تسجٌل مأضأع رسالة الدكتأراه للباحث : المأضأع التاسع بالدراسات العلٌا 

 أالمسجل بقسم العاب القأى أالمدرس 2013حمدى عبد الخالق شرشر المقٌد بدأرة  كتأبر 
انتقاء طالبات المدارس الرٌاضٌة أفقاًال لبعض القدرات البدنٌة " المساعد بذات القسم بعنأان 

"  أالجسمٌة الخاصة لمسابقات العاب القأى 
:  تحت إشراف 

بكر محمد سالم    ستاذ العاب القأى أرئٌس قسم العاب القأى بالكلٌة / د . 
عزة عبد الحمٌد العمرى   ستاذ بقسم العاب القأى بالكلٌة  / د . 
أائل السٌد قندٌل     ستاذ مساعد بقسم  صأل التربٌة الرٌاضٌة أالترأٌح / د.م. 

عاطف سٌد  حمد بقرار مجلس الكلٌة رقم / د.م.أائل السٌد قندٌل بدوًال من  / د.م.أقد تم إضافة  
 . 11/11/2014 بتارٌخ 161

د .مصطفى مصطفى عطأة على المأضأع أٌرفع األمر للسٌد  / د .المأافقة مع اعتراض  : القرار 
 .رئٌس الجامعة / 
جدأل األعمال : نٌاًال ثا

:  المأضأع األأل 
. عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات

.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 
:  المأضأع الثانى 

.  م 1/12/2014اعتماد تشكٌل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلٌة اعتباراً من 
 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد  : القرار 

:  المأضأع الثالث 
بشأن الموافقة على تأجٌر أى قاعة من القاعات الدراسٌة الجدٌدة فى غٌر أوقات العمل الرسمٌة على 

 جنٌة فقط فى الساعة وذلك لعقد دورات 50أن تبدأ الساعة الثالثة لألكادٌمٌة الدولٌة للعلوم بواقع 
 .مخصصة لطالب الكلٌة سواء من داخل الكلٌة أو من خارج الكلٌة 

رئٌس الجامعة / د .المأافقة أٌتم المعاملة بالمثل ألى مؤجر مستقبالًال مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
 .

: شئأن  عضاء هٌئة التدرٌس **
: ل  األأالمأضأع 

بشأن موافقة مجلس الكلٌة على ضم خمسة أساتذة ممن ال ٌتمتعون بعضوٌة مجلس الكلٌة لمدة سنة 
. قابلة للتجدٌد من مجلس الجامعة 

 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
 :المأضأع الثانى 

محمد عنبر محمد األستاذ بالقسم  / د.الخطاب الوارد من قسم العاب القوى بشأن الطلب المقدم من أ
بشأن اختٌار سٌادته ضمن اللجنة المنظمة لأللعاب اإلقلٌمٌة الثامنة لألولمبٌاد الخاص بناء على القرار 

.  الوزارى 
 .رئٌس الجامعة / د . المأافقة مع ضرأرة إحضار القرار الأزارى مع رفع األمر للسٌد  :القرار 

 :المأضأع الثالث 
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عاطف سٌد أحمد األستاذ المساعد / الخطاب الوارد من قسم العاب القوى بشأن الطلب المقدم من د
بالقسم بشأن اختٌار سٌادته ضمن اللجنة المنظمة لأللعاب اإلقلٌمٌة الثامنة لألولمبٌاد الخاص بناء على 

.  القرار الوزارى
 .رئٌس الجامعة / د . المأافقة مع ضرأرة إحضار القرار الأزارى مع رفع األمر للسٌد  :القرار 

 :المأضأع الرابع 
األستاذ المساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة عادل رمضان بخٌت / خالص التهانى للسٌد الدكتور 

 سنة مع خالص دعائنا لسٌادته 16والتروٌح لتولٌه منصب مدرب منتخب مصر لكرة السلة تحت 
 .بالتوفٌق ، ولما فٌه خٌر وصالح الرٌاضة المصرٌة 

. مع تمنٌات المجلس لسٌادته بالتأفٌق   حٌط المجلس علماًال  :القرار 
 :المأضأع الخامس 

عبد هللا عبد الحلٌم محمد المدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
والتربٌة العملٌة بشأن انتداب سٌادته للتدرٌس بكلٌة التربٌة بشبٌن الكوم جامعة المنوفٌة لمرحلة 
البكالورٌوس لمدة ٌوم أسبوعٌاً للفرقة الثانٌة تعلٌم أساسى عن الفصل الدراسى األول من العام 

  .2014/2015الجامعى 
. رئٌس الجامعة  / د .المأافقة بناءًال على طلب سٌادته مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

 
: لجنة العالقات الثقافٌة **

: ل  األأالمأضأع 
بتارٌخ  (3) مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بجلسته رقم نبخصوص الموافقة الواردة م

المدرس - تامر محمد جمال الدٌن حمادة /  علً التقرٌر الدراسً الخاص بالسٌد18/11/2014
 .المساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب بالكلٌة 
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 .  حٌط المجلس علماًال :القرار 
 :المأضأع الثانى 

الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة والخاص بكتاب وزارة التعلٌم العالً 
المتضمن دراسة مشروع البرنامج التنفٌذي للتعاون فً مجاالت التعلٌم والثقافة بٌن حكومتً 

جمهورٌة مصر العربٌة وجمهورٌة رومانٌا والمقترح من الجانب الرومانً، والوارد باللغة االنجلٌزٌة 
  .بدون ترجمة 

 .رئٌس الجامعة / د .مع رفع األمر للسٌد  المأافقة على ما جاء فى لجنة العالقات الثقافٌة  :القرار 
 :المأضأع الثالث 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث بإدارة الجامعة والخاص بكتاب وزارة 
التعلٌم العالً، والذي ٌتضمن موافاتهم بمقترحات الكلٌة التً ترغب فً تضمٌنها لمشروع مذكرة 

 .تفاهم للتعاون العلمً بٌن وزارة التعلٌم العالً الكرواتٌة ووزارة التعلٌم العالً المصرٌة 

 .رئٌس الجامعة / د .مع رفع األمر للسٌد  المأافقة على ما جاء فى لجنة العالقات الثقافٌة  :القرار 
 :المأضأع الرابع 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث بإدارة الجامعة والخاص بموافاتهم برأي 
الكلٌة فً الخطاب الوارد من وزارة التعلٌم العالً، والذي ٌفٌد أن كلٌة االقتصاد واألعمال بجامعة 

زغرب ترحب بالتعاون مع كلٌات االقتصاد والتجارة المصرٌة التً لدٌها برامج دراسٌة معتمده وفقاً 
 .لنظام جودة التعلٌم العالً 

.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 
 :المأضأع الخامس 

الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بخصوص موافقة مجلس الدراسات العلٌا 
وائل السٌد قندٌل /  علً تسجٌل قائمة األبحاث الخاصة بالسٌد الدكتور18/11/2014والبحوث بتارٌخ 

.  ـ األستاذ المساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة
.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 

 :المأضأع السادس 
الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة والخاص بموافقة الجامعة علً حضور 

المؤتمر الدولً الثالث لإلبداع )سماح محمد حالوة ـ المدرس بقسم المنازالت لـ / السٌدة الدكتورة
.  كمستمع 2014 دٌسمبر1- نوفمبر29بفندق بٌرامٌز (الرٌاضً

.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 
 :المأضأع السابع 

 والخاص بضرورة 1/12/2014الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بتارٌخ 
دعاء محمد الشلقانً ـ المدرس بقسم األلعاب / موافاة الجامعة بخطاب قبول البحث من السٌدة الدكتورة

 حتً تتمكن 2014 دٌسمبر1- نوفمبر29بفندق بٌرامٌز (المؤتمر الدولً الثالث لإلبداع الرٌاضً)لـ 
. اإلدارة من اتخاذ الالزم 

.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 
 :المأضأع الثامن 

والخاص  - 1/12/2014الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بتارٌخ 
عزة عبد الحمٌد العمري ـ / بضرورة موافاة الجامعة بخطاب قبول البحث لكل من السٌدة الدكتورة

أمل صالح سرور ـ األستاذ المساعد / د.األستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة والسٌدة أ
 29بفندق بٌرامٌز (المؤتمر الدولً الثالث لإلبداع الرٌاضً)بقسم التمرٌنات والجمباز بالكلٌة لـ 

 وكذا تحدٌد من ستقوم بإلقاء البحث ومن ستكون المستمع حتً تتمكن اإلدارة 2014 دٌسمبر1-نوفمبر
. من اتخاذ الالزم

.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 
 :المأضأع التاسع 
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 3، للعاملٌن بوزارة التعلٌم العالً وطلبة الجامعات فً 2014/2015المسابقة الثقافٌة للعام المالً 
العنف ضد األطفال ـ محو األمٌة ـ أولً استراتٌجٌات التعلٌم التطبٌقً والتنمٌة ـ التكافل )موضوعات 

علً أن ٌكون مكتوباً علً الكومبٌوتر وال ٌقل . (االجتماعً صورة من صور الوالء واالنتماء للوطن
.  ، وآخر مٌعاد هو األول من مارسCD+   صفحة 30عن 

.  حٌط المجلس علماًال  :القرار 

: لجنة الدراسات العلٌا أالبحأث **
 :المأضأع األأل 

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا بشأن تعدد اآلراء واالتجاهات فٌما / د0النظر فى االقتراح المقدم من أ
 ( أو غٌر جوهري –جوهري  )ٌخص تغٌٌر موضوع الرسالة 

:  أذلك فٌما و ٌتعارض مع 
 . بشأن تنظٌم الجامعات المصرٌة 1972لسنة  (47)القانون  -1
 .عدم التعارض مع الالئحة الداخلٌة للكلٌة  -2

 .رئٌس الجامعة / د .مع رفع األمر للسٌد   اولتزام بتطبٌق نص القانأن :القرار 
: المأضأع الثانً 

إلغاء قٌد الباحثٌن المقٌدٌن بدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة  اآلتى أسمائهم وذلك النتهاء المدة 
:  القانونٌة وكذلك لعدم سداد الرسوم الدراسٌة وهم 

معتز إبراهٌم محمد أحمد  - 2ولٌد بٌومى السٌد الفقى                           - 1
سامح سعد محمد حسنى - 4محمد أحمد عبد المقصود الجندى              - 3
عادل محمد فرج أبو ذكرى  - 6مروة ٌوسف ٌوسف عبد الرحمن                  - 5
صباح محمد محمد العصر    -8              أسامة صالح محمد محى الدٌن- 7
أحمد حسب هللا الجٌزى  - 10شٌماء إبراهٌم علم الدٌن                            - 9 

 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
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: المأضأع الثالث 
 لطالب الفرقة األولى دكتوراه للعام الجامعً 2014اعتماد نتٌجة تأهلٌى دكتوراه دور أكتوبر 

2014/2015 . 
 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد    :القرار 

: المأضأع الرابع 
طالب وطالبة بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة الفرقة األولى للعام  ( 8 ) قٌد عدد 
 . 2014/2015الجامعى 

 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد    :القرار 
: المأضأع الخامس 

:-  منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثٌن اآلتى  سمائهم بعد 
تأثٌر "  بقسم المواد الصحٌة  بعنوان 2009أٌة عادل عبد الفتاح مشمشة المقٌدة بدورة أكتوبر - 1

برنامج تأهلٌى مقترح على بعض مكأنات اللٌاقة الصحٌة البدنٌة لدى التلمٌذات البدٌنات بالمرحلة 
" اإلعدادٌة  

 والمعٌد بقسم المواد الصحٌة والمسجل 2012كرٌم إبراهٌم محمود غرٌب المقٌد بدورة أكتوبر  - 2
برنامج تدرٌبى نأعى أتأثٌره على بعض المتغٌرات الفسٌألأجٌة أالبدنٌة أمستأى  داء " بعنوان 

"  مهارات الحركات األرضٌة لناشئ الجمباز 
 المعٌد بقسم طرق التدرٌس  2011أحمد أمٌن لطفى متولى على عبد هللا المقٌد بدورة أكتوبر -3 

برنامج تعلٌمى لجمباز المأانع باستخدام الحاسب اآللى " والتدرٌب والتربٌة العملٌة بالكلٌة  بعنوان 
  "أتأثٌره على مستأى  داء مهارات الجمباز لتالمٌذ مدراس التربٌة الفكرٌة 

تأثٌر "  والمسجل بقسم األلعاب بعنوان 2010محمد كمال مصطفى العادلى المقٌد بدورة أكتوبر - 4
 برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام كرات صغٌرة الحجم على بعض المهارات المندمجة لناشئً كرة 

 . 9/4/2014 وتارٌخ تسجٌل الرسالة "القدم 
المأافقة على منح الدارسٌن المذكأرٌن عالٌة درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة أذلك  :القرار 

/ د .بناءا على التقارٌر الفردٌة أالتقرٌر الجماعى للجنة المناقشة أالحكم مع رفع األمر للسٌد  
 .رئٌس الجامعة 

المأضأع السادس 
:-  اعتماد التقارٌر السنوٌة الخاصة بطالب الدراسات العلٌا الواردة من األقسام اآلتٌة بعد 

الدرجـــــة القســـــــــــم اوســــــــــــــم م 

ماجستٌر طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة عبد الهادى محمد احمد  1

 ماجستٌر العاب القوىاحمد السٌد عبد الحمٌد الفقى   2

 ماجستٌر المواد الصحٌةرامز ربٌع عبد التواب   3

 ماجستٌر مواد صحٌةهالة عبد السالم حمزة هٌكل   4

 دكتوراة  المائٌةتمنازالت والرٌاضٌامحمود عبد المجٌد سالم   5

 ماجستٌر  المائٌةتمنازالت والرٌاضٌاعمرو عبد المحسن عبد الفتاح   6

 ماجستٌر  المائٌةتمنازالت والرٌاضٌامحمد محمود سلطان   7

ماجستٌر األلعاب وسام جمال محمد ابو سعد   8

ماجستٌر األلعاب أحمد مدحت احمد معاذ   9

ماجستٌر األلعاب إولٌفٌا ودٌع فرنسٌس   10

ماجستٌر األلعاب طارق عاطف الصباحى   11

ماجستٌر األلعاب محمود فتوح عبد الجلٌل شحاتة  12

ماجستٌر األلعاب احمد محمد سامى   13
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ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح رنا محمد عبد الفتاح  14

ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح منال بدر إبراهٌم قالش  15

ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح ٌسرا طلعت تاج الدٌن   16

ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح احمد سعد محمد أمٌن األشوح   17

ماجستٌر أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح هناء حسنى محمد شلتوت   18

 
. رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

: المأضأع السابع 
سالى /  للباحثة 30/9/2015 الى 1/10/2014مد مدة الدراسة لمدة عام أول وذلك فى الفترة من 

 والمسجلة بدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة بقسم 2009أحمد سٌد أحمد المقٌدة بدورة أكتوبر 
. طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة 

  :-المأافقة أذلك بناءا على مأافقة لجنة اإلشراف المشكلة من السادة األساتذة  :القرار  
عصام الدٌن متولى عبد هللا      أستاذ طرق التدرٌس ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم / د0أ

والطالب  
رحاب عادل عراقى جبل                مدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  / د

: المأضأع الثامن 
محمد إبراهٌم الباقٌرى أستاذ علم النفس الرٌاضى بالكلٌة لألستاذ / د0النظر فى المذكرة المقدمة من أ

نائب رئٌس الجامعة بشأن التضرر الذى قدمه من بعض قرارات األقسام ولجنة الدراسات / الدكتور 
ومجلس الكلٌة وذلك بشأن األبحاث التً تم تسجٌلها بطرٌق الخطأ خالل الخمسة أشهر متتابعة 

إلخ حٌث تم ذلك بناءا على التفسٌر الخاطئ للوائح تنظٌم العمل بالدراسات العلٌا بشأن == الماضٌة 
. تسجٌل موضوعات األبحاث التى تم ذكرها سابق بالمذكرة المشار إلٌها  

 .لم ٌتم اتخاذ قرار بها : القرار 
: المأضأع التاسع 

حسام الدٌن عمر محمد جمعة المقٌد / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارس 
بروفٌل بدنى "  والمسجل بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بعنوان 2012بدورة أكتوبر 

" فسٌولوجى للغواص التجارى 
:  تحت إشراف 

محمد محمد زكى محمود              أستاذ التدرٌب الرٌاضً المتفرغ بالقسم / د0أ
حسام صالح الدٌن عبدة الجبالى    إستشارى طب األعماق ومدٌر طب األعماق بشركة / د0أ

 مارٌداٌف 
                                                               أفوفشور بروجٌكتس   

 .رئٌس الجامعة / د .مع رفع األمر للسٌد   المأافقة بناءا على مأافقة القسم :القرار 
: المأضأع العاشر 

محمد شافعى عبد الوهاب المقٌد / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارس 
اللأائح أالسٌاسات "  والمسجل بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  بعنوان 2012بدورة أكتوبر 

 " (دراسة تحلٌلٌة  )المتبعة فى اوتحاد المصرى للتنس أتأثٌرها على الممارسة 
: تحت إشراف 

لبٌب عبد العزٌز لبٌب                 أستاذ إدارة التنس ووكٌل الكلٌة لشئون الطالب / د0أ
فتحى توفٌق حفٌنة                             مدرس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  /  د

 .رئٌس الجامعة / د .مع رفع األمر للسٌد   المأافقة بناءا على مأافقة القسم :القرار 
: المأضأع الحادي عشر
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حنان حسٌن راشد حسٌن المقٌدة / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارسة 
تأثٌر استخدام كل من التمرٌنات "  والمسجلة بقسم طرق المواد الصحٌة بعنوان 2013 أكتوبر ةبدور

العالجٌة والعالج المائً على الكفاءة الوظٌفٌة والمفاصل بالجسم لدى مرضى الروماتوٌد من الدرجة 
"  االولى

   : تحت إشراف
   أستاذ بٌولوجٌا الرٌاضة ورئٌس قسم المواد الصحٌة      حمدى عبدة عاصم               / د0أ
عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم          أستاذ مساعد بقسم المواد الصحٌة           / د

 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة بناءا على مأافقة القسم مع رفع األمر للسٌد  :  القرار
: المأضأع الثانى عشر 

إسالم محمد أحمد خالد بمرحلة دبلوم الدراسات العلٌا  / إلحاق الطالب
  عمرو أحمد عزب عبد هللا بدرجة الماجستٌر / والطالب

ممدأح طه الحسٌنً  بأ عبٌد أتعدٌل قٌده من مرحلة الدبلأم / المأافقة على إلحاق الطالب  :القرار 
. نائب رئٌس الجامعة / د0لمرحلة الماجستٌر مع رفع األمر للسٌد  

عمرأ  حمد عزب عبد هللا ٌتقدمأا  أوًال للسٌد / الطالب-إسالم محمد  حمد خالد /  ما الطالبٌن  -
نائب رئٌس الجامعة وتخاذ المأافقة من سٌادته على إلحاقهم أفى حال / األستاذ الدكتأر 

. المأافقة ٌتم إلحاقهم بالدراسات العلٌا بالكلٌة 
: المأضأع الثالث عشر 

إضافة الدكتور عبد هللا عبد الحلٌم محمد من قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة على بحث 
والء أمٌن عبد الستار عالم المسجل بقسم األلعاب بعنوان  / الماجستٌر  فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

تأثٌر استخدام السبأرة التفاعلٌة على تعلم بعض المهارات األساسٌة فى كرة القدم لتالمٌذ " 
  "المرحلة اوبتدائٌة 

: لتصبح لجنة اإلشراف بعد التعدٌل على النحأ التالى 
محمود حسن الحوفى                 أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب  / د0أ
احمد ساهر حسانٌن                       مدرس بقسم األلعاب بالكلٌة  / د
عبد هللا عبد الحلٌم محمد             مدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  / د

رئٌس / د .مع رفع األمر للسٌد   المأافقة على التعدٌل الأارد بناءا على مأافقة القسم :القرار 
 .الجامعة 

المأضأع الرابع عشر  
:-  األأل على النحأ التالً  صتأزٌع طالب الدراسات العلٌا الفرقة الثانٌة على األقسام أفقا للتخص

التخصص الدقٌق القسم اوسم م 
 شعبة تعلٌم طرق تدرٌس والتدرٌبنجٌب محمد طاهر كمال الدٌن   1
 شعبة تعلٌم طرق تدرٌس والتدرٌبعبد هللا محمد رشاد طه   2
 شعبة عامة ===============سارة محمد محمد غزالة   3
 شعبة عامة ===============هالة مهدى على أبو الرٌش   4
 شعبة عامة ===============عبٌر شاكر صبرى إبراهٌم   5
 شعبة عامة ===============آٌة فتح هللا حسن داود   6
 شعبة عامة=============== هدٌر على غنٌم أبو عطٌة   7
العاب قوى العاب قوى محمد عبد الموجود مصطفى النجار   8
كرة قدم األلعاب عمرو إبراهٌم سعد إبراهٌم   9
كرة قدم األلعاب احمد شعبان احمد النشار   10
سباحة  المائٌة تالمنازالت والرٌاضٌااحمد عبد المعطى عبد الفتاح   11
مبارزة   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌاعبد الفتاح كرم عبد الفتاح   12
جودو   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌاطاهر محمد محمد الشرقاوي   13
سباحة   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌامحمد عقل عبد الهادى   14
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مصارعة   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌامصطفى مدحت عباس بالل   15
مالكمة   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌامحمد سعٌد محمد القواس   16
مصارعة   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌامحمد إبراهٌم الدسوقً حشاد   17
كاراتٌه   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌامحمد سامى إبراهٌم عفٌفى أبو غنٌم   18
سباحة   المائٌةتالمنازالت والرٌاضٌاطارق محمد عبد العزٌز القزاز   19
حصل على دبلوم تربٌة رٌاضٌة ================= محمد عبد الفتاح السٌد حبٌب   20
 حصل على دبلوم تربٌة رٌاضٌة================= مرٌم عادل فوزى كرٌتلى   21
 حصل على دبلوم تربٌة رٌاضٌة =================محمود احمد حسن شعبان  22
 حصل على دبلوم تربٌة رٌاضٌة ================= الجواد الصباغ دمحمود معوض عب 23
 حصل على دبلوم تربٌة رٌاضٌة =================احمد احمد محمد عبد ربة   24
حصل على دبلوم علوم صحة =================  احمد نحنان حسٌن راشد حسً 25

حلوان 
. رئٌس الجامعة / د . المأافقة مع رفع األمر للسٌد  :القرار 

:  عشر سالمأضأع الخام
أولفٌا ودٌع فرنسٌس / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 

دراسة تحلٌلٌة لبعض متغٌرات األداء " ن والمسجلة بقسم األلعاب بعنوا2010المقٌدة بدورة أكتوبر  
 . 22/11/2013وتارٌخ التسجٌل " م 2012 سنة فى بطولة العالم 18لناشئات تنس الطاولة  تحت 

: تحت إشراف 
محمد طلعت أبو المعاطى       أستاذ العاب مضرب بقسم األلعاب بالكلٌة  / د0أ
جوزٌف ناجى أدٌب بقطر          أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة  / د

:  ألجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم بعد 
صالح محمد صالح     أستاذ ورئٌس قسم التدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركة  / د0أ

 جامعة أسٌوط                                            مناقشا  
محمد طلعت أبو المعاطى       أستاذ العاب المضرب بقسم األلعاب بالكلٌة  مشرفا  / د0أ
طارق محمد خلٌل الجمال       أستاذ مساعد بقسم األلعاب                        مناقشا  / د
جوزٌف ناجى أدٌب بقطر          أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة            مشرفا / د

. رئٌس الجامعة  / د .المأافقة بناءا على مأافقة القسم مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
:  المأضأع السادس عشر 

 نعمه أبو زٌد جمعه / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 
   والمعٌدة  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2012جاد هللا المقٌدة بدورة أكتوبر 

 "  فعالٌات إدارة المعرفة لدى األخصائٌٌن بمراكز الشباب"
: تحت إشراف 

محمد عبد العظٌم شمٌس        أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح   / د0أ
:-  ألجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اوتى  سمائهم بعد 

 كمال الدٌن عبد الرحمن دروٌش    أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان  / د0أ
                                                                                                                                           

مناقشا 
 محمد عبد العظٌم شمٌس         أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

                                                                                                                                             
مشرفا  

عادل رمضان بخٌت                       أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح    / د
مناقشا  
 . رئٌس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسٌد   المأافقة بناءا على مأافقة القسم :القرار 
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: ما ٌستجد من  عمال**
 :  أل المأضأع األ

حمدى عبده عبد الواحد عاصم أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضٌة ورئٌس المواد / د .الطلب المقدم من السٌد أ
 25الى 23الصحٌة بالكلٌة بخصوص المشاركة فى المؤتمر الدولى بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من 

 . 2015مارس 
  .رئٌس الجامعة/ د .مع رفع األمر للسٌد  المأافقة : القرار 

 :  ثانى  المأضأع ال
المدرس بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة رضا ٌأسف ٌسرى / خالص التهانى للسٌد الدكتور 

لحصول سٌادته على بطولة العالم للكاراتٌه مع خالص دعائنا لسٌادته بالتوفٌق ، ولما فٌه خٌر وصالح 
 .الرٌاضة المصرٌة 

. مع تمنٌات المجلس لسٌادته بالتأفٌق   حٌط المجلس علماًال  :القرار 
 :  ثالث  المأضأع ال

المدرس بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  حمد عمر الفارأق / خالص التهانى للسٌد الدكتور 
لحصوله على الشارة الدولٌة كحكم دولى مع خالص دعائنا لسٌادته بالتوفٌق ، ولما فٌه خٌر وصالح 

 .الرٌاضة المصرٌة 
. مع تمنٌات المجلس لسٌادته بالتأفٌق   حٌط المجلس علماًال  :القرار 

:  المأضأع الرابع 
األستاذ المساعد بقسم المنازالت والرٌاضات  حمد إبراهٌم عزب / خالص التهانى للسٌد الدكتور 

 .المائٌة لتعٌٌن سٌادته مدٌراً تنفٌذٌاً إلدارة المعلومات بالجامعة مع خالص دعائنا لسٌادته بالتوفٌق 
. مع تمنٌات المجلس لسٌادته بالتأفٌق   حٌط المجلس علماًال  :القرار 

 
. أهللا ألى التأفٌق............... أقد إنتهً اجتماع المجلس فً تمام الساعة الثالثة ظهراًال 

 
        أمين سر المجلس 

 
     رئيس المجلس وعميد 

الكلية 

محمد إبراهيم / د.  أ

الباقيرى  
 

حمــدى الســيســــى / د.    أ 

 


