
  

 

 

 

 الحضـــــــور:

( 189)عقدت الجلسة رقم الحادية عشر عة اسفي تمام ال  م 21/3/2017الموافق الثالثاء  نه في يومإ
 من: وبحضور كال عميد الكلية محمد طلعت أبو المعاطىالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

 
 وتغيب عن الحضور :

 
 
 
 

رحيم" الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن العميد الكلية ر/ الدكتواألستاذ  افتتح السيد إلفتتاح :ا
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  مجلس ثم انتقلالوالترحيب بالسادة أعضاء 

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
   2016/2017 العام الجامعي 189 رقم الجلسة

بدء  21/3/2017 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع  الحادية عشر االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب 1
 ون التعليم والطالبئشوكيل الكلية ل 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 أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 العاب القوى مسرئيس ق 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

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  9

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / مصطفى مصطفى عطوة 10

 أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية   د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم.أ 11

  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  12

 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد إبراهيم عزب 13

 ودة والتطوير المستمر جلأستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان ا أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 14

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  15

 أقدم مدرس  د/ أحمد محمد عبد العزيز  16

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 17

 لية معأستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية ال أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 18

 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  19

 الوظيفة االسم م

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية والترويح ا.د/ محمد عبد العظيم شميس 1
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 األعمال.
 

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1
 مصادقة  القرار:

 عامةثانياً: موضوعات 

 بثقة عن مجلس الكلية .لمصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنا 2/1
 مصادقة  القرار:

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/2
 أحيط المجلس علماً  القرار:

  عن شهروالمجلس التنفيذى المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  2/3
 م. 2017 مارس

 أحيط المجلس علماً  القرار:

الطلب المقترح والمقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بتعيين السيد أ.د/ وائل السيد قنديل مديرًا لوحدة القياس والتقويم   2/4
 بالكلية .

 الموافقة القرار :

 وحدة ضمان الجودة بخصوص :الخطاب الوارد من  2/5
 ل المكتب التنفيذي لوحدة ضمان الجودة .اعتماد تحديث تشكي – 1
 ديث تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة .اد تحاعتم – 2
 اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للكلية . – 3
 اعتماد تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدة . – 4
 اعتماد تشكيل لجنة لتنمية الموارد الذاتية بالكلية . – 5
 الخاصة بالفصل الدراسي األول . اعتماد تقارير المقررات – 6

 عامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس بالكلية .الت آليةاعتماد  – 7

 اري بالكلية .دليل التوصيف الوظيفي األكاديمي واالداعتماد  – 8

 الموافقة القرار :

بخصوص شراء حلبة مالكمة وذلك لعدم وجود حلبة بالكلية في  لجنة األجهزة العلمية والمختبراتالخطاب الوارد من  2/6
 ألف جنيها مصريا ال غير ( 360قديري فقط ) حدود سعر ت

 الموافقة القرار :

 
 
2/7 

بخصوص شراء ملعب اسكواش زجاجي بالمواصفات الدولية  األجهزة العلمية والمختبرات من لجنةالخطاب الوارد 
 ويشمل ذلك :

 توريد وتركيب ملعب االسكواش الزجاجي المتنقل . – 1
 سكواش بالكلية .تدريب كوادر إلدارة نشاط اال – 2
علي اتفاقية تعاون تمت بين إدارة المساعدة في تعيين وتوظيف كوادر الكلية في رياضة االسكواش وذلك بناءًا  – 3

 ألف جنيهًا مصريًا ال غير ( 380الكلية وأكاديمية البرلسي لالسكواش وذلك بسعر تقديري فقط ) 
 الموافقة القرار :

 
 بخصوص تجهيز معمل القياسات النفسية بالكلية  . العلمية والمختبرات ألجهزةلجنة االخطاب الوارد من  2/8

 ةالموافق القرار :
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( بيانو لقسم اإليقاع الحركي بالكلية بناءًا علي  2بخصوص شراء عدد )  لجنة األجهزة العلمية والمختبراتالخطاب الوارد من  2/9
 طلب من أستاذة مادة اإليقاع الحركي بالكلية .

 الموافقة قرار :لا

ئرة لعقد دورة تحكيم لطالب الكلية بالتعاون مع االتحاد بشأن الطلب المقدم من شعبة الكرة الطا قسم األلعابالخطاب الوارد من  2/10
 المصري للكرة الطائرة .

 الموافقة القرار :

 – الثالثة" الدراسيتين بالفرقتين الطالب ضبخصوص بع طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةالخطاب الوارد من قسم  2/11
 ظروفهم وحسب الخاصة لرغبتهم طبقا   الدراسي العام خالل العسكريةالتربية  دورة في الذين يقومون بالتسجيل "الرابعة
 سير حسن على يؤثر بدورة والذي "المتصلة" العملية فترات التربية خالل وخصوصا بالكلية الدراسة عن النظر بصرف

 بداية في بالكلية وهم سواء مرة من أكثر التنبيه عليهم من الرغم على وذلك ، والدراسية بالمدارس لهم التدريبية ليةالعم
 .بالمدارس عليهم المرور أثناء أو الدراسة

 الموافقة القرار :

 مجدى  /الدكتور األستاذ السيد نم المقدمة بخصوص المذكرة طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةالخطاب الوارد من قسم  2/12
 في للغياب القانونية النسبة المتجاوزين بنين الثانية لطلبة الفرقة الغياب بنسبة والخاصة بالقسم التدريس طرق أستاذ فهيم محمود

 الطلبة هؤالء ورمأ ألولياء الثاني اإلنذار إلرسال وذلك 7/3/2017 الموافق الثالثاء يوم حتى العملية والتربية التدريس طرق مادة
 ."والنظري العملي" للمادة االمتحان دخول من يحرموا سوف والذين

تم اخطار الطالب عن طريق الواتس الخاص بالكلية واإلعالن داخل الكلية بمكان واضح كما يتم عقد اجتماع مع طالب الفرقة ي القرار :
 . لدراسة المشكلةالثانية مع السيد أ.د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

محاكاه ( خطة االخالء والطوارئ  –جراء ) تدريب الخطاب الوارد من وحدة إدارة األزمات والكوارث بخصوص الموافقة علي ا 2/13
 م الساعة الحادية عشر صباحا   28/3/2017لمبني الكلية ) أ ( وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 الموافقة القرار :

   يئة التدريس شئون أعضاء ه ثالثا :

3/1 

ة للتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم الخطاب الوارد من قسم األلعاب بخصوص انتداب الدكتورة / فاطمة محمد سليم

( بواقع يومين في األسبوع الفصل الدراسي  1م لمادة العاب مضرب )  2016/2017جامعة المنوفية من العام الجامعي  –

  الثاني

 الموافقة .القرار : 

3/2 

النتداب سيادته للعام الجامعي محمود حسن الحوفي قدم من السيد أ.د/ الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب الم
لفصل الدراسي م للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بفيليمنج جامعة اإلسكندرية بواقع يوم واحد في األسبوع ا 2016/2017

 الثاني .

 الموافقة .القرار : 

3/3 

بالموافقة علي  محمود محمد رفعت تركيالمقدم من السيد الدكتور /  الخطاب الوارد من قسم األلعاب بخصوص الطلب
 تعيين سيادته بوظيفة مدرس بقسم األلعاب .
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 الموافقة .القرار : 

3/4 

بشأن الموافقة  محمود محمد رفعت تركيالمقدم من السيد الدكتور /  الخطاب الوارد من قسم األلعاب بخصوص الطلب
رسالة الدكتوراه بعنوان " تأثير استخدام تدريبات التحمل متنوعة المسارات الحركية علي  علي تشكيل لجنة ثالثية لفحص

 بعض االداءات المهارية والوظيفية لناشئي كرة القدم " .

 الموافقة.القرار:

3/5 

الدكتورة / والذي يفيد بترشيح  والء محمد كامل العبدبواسطة الدكتورة /  االتحاد المصري للجمبازوارد من الخطاب ال
المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية من قبل االتحاد المصري للجمباز للمشاركة  والء محمد كامل العبد

لجمباز االيقاعي وتحت إشراف االتحاد الدولي للجمباز المقامة في تنظيم دورة التدريب الدولية لجمباز االيروبيك وا
 2017ابريل  17وحتي  2017مارس  /26رغ سيادتها خالل الفترة من بمدينة شرم الشيخ وذلك بخصوص تف

 واعتبارها في مهمة .  

 .الموافقة  القرار :

3/6 

 محمد بيلي ابراهيمكتور / المقدم من الدبخصوص الطلب  قسم المنازالت والرياضات المائيةالخطاب الوارد من 
افقة علي انتداب سيادته لتدريس مادة المبادئ األساسية المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بخصوص المو 

جامعة حلوان في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  –للمصارعة للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية 
 من كل أسبوع .م يومان  2016/2017

 الموافقة.القرار:

3/7 

 –صوص خطاب السيد أ.د / عميد كلية التربية الرياضية بخ قسم المنازالت والرياضات المائيةالخطاب الوارد من 
 م بموافقة القسم علي انتداب كال من : 21/2/2017جامعة المنوفية بتاريخ 

 ( 3) رياضات مائية                     وسام زكي حمدود / 

 ) مالكمة (                 ياسر محمد الوراقيأ.م.د/ 

 ( 1) كاراتيه              احمد عمر الفاروق الشيخد / 

 (  1) كاراتيه          ابراهيم عبد الحميد االبياريا.م.د/ 

كلية التربية الرياضية م ب 2016/2017للقيام بالتدريس بواقع يومين في األسبوع للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 جامعة المنوفية . –

 الموافقة.القرار:

3/8 

المدرس  ماجدة محمد السعيدبشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتور/  مرينات والجمبازقسم التالخطاب الوارد من 
ن أسبوعيا للفصل جامعة المنصورة بواقع يومي –بشعبة الجمباز بالقسم علي انتداب سيادتها بكلية التربية الرياضية 

 م  2016/2017ثاني للعام الجامعي الدراسي ال

 الموافقة.القرار:

3/9 
بشأن الطلب المقدم من السيد أ.د / عميد كلية التربية الرياضية جامعة  قسم التمرينات والجمبازالوارد من الخطاب 

 يومان أسبوعيًا وهم : المنوفية النتداب السادة اآلتي أسماؤهم من قسم التمرينات والجمباز بواقع
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 ماجدة محمد السعيدم.د/  – 1

  رشا يحيي الحريريم.د/  – 2

 

 .تفرغها لعدم نظرا السعيد محمد ماجدة /الدكتورة السيدة انتداب ضرف القرار:

 .الحريري يحيي رشا /الدكتورة السيدة انتداب على الموافقة

3/10 

بخصوص الطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /  لترويحقسم أصول التربية الرياضية واالخطاب الوارد من 
الثالثية والتعيين مدرس بذات القسم بناءًا علي قرار المنح الصادر من  بشأن تشكيل اللجنة حنان ابراهيم موسي

  28/2/2017الجامعة بتاريخ 

 الموافقة.القرار:

3/11 

احمد بخصوص الطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /  أصول التربية الرياضية والترويحالخطاب الوارد من قسم 
الثية والتعيين مدرس بذات القسم بناءًا علي قرار المنح الصادر من الجامعة بشأن تشكيل اللجنة الث ربيع محمود سعد

 م  28/2/2017بتاريخ 

 الموافقة.القرار:

3/12 

مروة وص الطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم / خصب أصول التربية الرياضية والترويحالخطاب الوارد من قسم 
ة الثالثية والتعيين مدرس بذات القسم بناءًا علي قرار المنح الصادر من بشأن تشكيل اللجن محمد ابراهيم الباقيري

 م  28/2/2017الجامعة بتاريخ 

 الموافقة.القرار:

3/13 

والوارد لسيادته  سعيد عبد الرشيد خاطرمن السيد أ.د/  العملية طرق التدريس والتدريب والتربيةالخطاب المقدم لقسم 
جامعة بنها والذي يطلب فيه الموافقة علي انتداب سيادته للعام الجامعي  –بية الرياضية من السيد أ.د/ عميد كلية التر 

لوريوس الفصل االدراسي م " الترم الثاني " لتدريس مادة ) الجمباز الفني ( للفرقة الثانية بمرحلة البكا 2016/2017
 الثاني وكذلك مرحلة الدراسات العليا لمدة يومين اسبوعيًا .

 لموافقة.االقرار:

3/14 

بشأن الطلب المقدم للسيد أ.د / رئيس القسم من  قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةالخطاب الوارد من 

طلب فيه عرض طلبه بالنقل من م والذي ي 7/3/2017خ المدرس بالقسم بتاري احمد طلحة حسين محمودالسيد د / 

 جامعة حلوان . –س بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم القسم والكلية الي قسم المناهج وطرق التدري

 الموافقة علي النقل بدون درجتة المالية .القرار:

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 
 ثالثة أسابيعبالفرقة األولي والذي يوصي براحه لمدة  محمد خالد ابو بكرلطالب / بشأن التقرير الطبي المقدم من ا

 حيث اجريت له عملية الزائدة الدودية كما هو موضح بالتقرير . 2/3/2017ابتداءا  من 

 الموافقة .:  القرار

ثالثة يوصي براحه لمدة  ثانية والذيبالفرقة ال محمود إمام عبده حسام الدينبشأن التقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/2
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 ك معدنية باليد اليمني كما هو موضح بالتقرير .م حيث اجريت له تثبيت اسال 19/2/2017ابتداءا  من  اسابيع

 الموافقة.:  القرار

4/3 

بكل  بشأن التقارير الطبية المقدمه من بعض الطالب اآلتي أسماؤهم بعد والذي يوصي فيها بالراحه للمدة المدونة
 تقرير وهم : 

 عبد الرحمن محمد يوسف فوده          الفرقة الثانية  -
 الفرقة الثانية                   منه رضا محمد        -
 عثمان ناجي إبراهيم                     الفرقة األولي -
 دينا عبد الحميد سرور                   الفرقة األولي -
 الفرقة األولي        علي ناصر الدين جابر القاضي   -
 حسام عاطف خليل                      الفرقة الثانية -
 ابو غزاله             الفرقة األوليمحمود رضا لطفي  -

 الموافقة . : القرار

4/4 
 يوماً  13بالفرقة األولي والذي يوصي بالراحة لمدة  أميره عاطف حمزةالتقرير الطبي المقدم من الطالبة / بخصوص 

    وذلك إلزالة كيس دهني بالجفن كما هو موضح بالتقرير . 12/3/2017ءا  من تدااب

 افقةالمو.القرار :

محمد مجدي عبد الرسول والتي تفيد بأن الطالب /  اإلدارة العامة لرعاية الطالبالخطاب الوارد من بخصوص  4/5
لتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في الفترة " وا 5كان ضمن فريق الجامعة المشارك في مسابقة " إبداع  السعدني

 م . 2/3/2017وحتي  26/2/2017من 

 افقة .المو القرار :

4/6 
بخصوص الموافقة علي رفع نسبة الغياب عن الطالب إدارة رعاية الطالب بالكلية الخطاب الوارد من بخصوص 

 .م 20/2/2017المشاركين في الدوري الثقافي يوم االثنين الموافق 

 الموافقة . القرار :

4/7 

قة علي رفع نسبة الغياب عن الطالب بخصوص المواف إدارة رعاية الطالب بالكليةبخصوص الخطاب الوارد من 
وحتي  12/2/2017المشاركين في المهرجان الترويحي لكليات التربية الرياضية ببور سعيد في الفترة من 

 م 15/2/2017

 الموافقة القرار :

 قافية  عالقات الثخامسًا: ال

5/1 
التنفيذى بين حكومة  ج.م.ع  وحكومة كوريا بشأن البرنامج  اإلدارة العامة  للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد من 

 والمقترح من الجانب الكورى  . 2016/2018الديمقراطية الشعبية لألعوام 

 أحيط المجلس علماً   : القرار

5/2 

  بشأن البرنامج التنفيذى  فى مجال التربية والتعليم  والتعليم العالي الثقافية عامة للعالقاتمن اإلدارة الالخطاب الوارد 

وحتى 14.حيث أوصت اللجنة بتفعيل األستفادة من المواد من 2016/2018بين  ج.م.ع  ومملكة البحرين لألعوام 

 20المادة 

 أحيط المجلس علماً   : القرار

5/3 
بشأن البرنامج التنفيذى بين  جمهورية مصر العربية و دولة  للعالقات الثقافية  العامة اإلدارةالخطاب الوارد من 

 ( بعد إعتمادها من المجلس األعلى للجامعات 6( إلى رقم )1من رقم )2016/2017ا  لألعوام بوليفي

 أحيط المجلس علماً   : القرار

بشأن البرنامج التنفيذى بين  جمهورية مصر العربية و دولة   اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد من  5/4
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 مادها من المجلس األعلى للجامعات .بعد إعت 2016/2017رومانيا لألعوام 

 أحيط المجلس علماً   : القرار

لسادة بشان فتح مجال للتقدم بأفكار قابلة للتطبيق ول اإلدارة العامة للدارسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من  5/5

أفكار ومشروعات بحثية اسات العليا وطالب المرحلة الجامعية األولي بالمدرسين المساعدين والمعيدين وطالب الدر

 قابلة للتطبيق وتتناسب مع الواقع المصري على أن يتم دعمهم إدراريا وفنيا وماليا  

المبالغ المقررة فى حال تمثيل جنيه  ويجوز زيادة  3000جنيه إلى 5000دعم الفكرة إلنتاج نموذج أولى من 

 الجامعة .

 ئة التدريس .الموافقة مع تعميمها علي السادة أعضاء هي : القرار

بشان ضروة التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث  اإلدارة العامة للدارسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من  5/6

مى بطلب توفير منح  أو قروض للبدء أو استكمال مشروعات تعليمية العلمى قبل قيام الجامعات  أو مراكز البحث العل

 لبحثية , حتى يمكن االستفادة من المورد المتاحة . أو بحثية أو خدمية والمراكز ا

 أحيط المجلس علماً   : القرار

بخصوص تعزيز   بحوثنائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور /  5/7

م وتحقيقا للهدف الرابع من أهداف لمتابعة جودة التعليم  فى المنطقة العربية ضمن سياق حركة إعادة التفكير فى التعلي

اليونسكو لهذا الموضوع الهام ونظرا لحاجة المنطقة العربية الملحة    لمزيد من المعلومات من خالل الروابط التالية 

WWW . egnatcom.org .eg 

  الموافقة : القرار

الرئيس ت بوزارة الدفاع  قد قامت بدراسة خطاب بشأن لجنة إدارة األزما إدارة أمانة المجالسالخطاب الوارد من  5/8

 -أمام البرلمان  ووثيقة السياسية الخارجية لروسيا  أوصت بما يلى:  الروسى
 المجاالت األحتفاظ بعالقات طيبة وفعالة مع الجانب الروسى فى جميع

 حددتحويل الزيارات  المتبادلة من قبل الوفود الرسمية بين البلدين الى برنامج ثابت وم

 . احيط المجلس علماً  القرار:

5/9 

والبحوث بشأن األعالن عن  نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العلياالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / 

للعمل بوحدة التعليم التابعة ألدارة العلوم     senior Policy Officer – Education     Division شغل وظيفة 

 -SENIOR POLICY OFFICERجيا بمفوضية األتحاد األفريقى يمكن األطالع على شروط شغل وظيفةوالتكنولو
EDUCATON DIVISION (P3)  ة االتحاد للعمل بوحدة التعليم التابعة الدارة العلوم والتكنولوجيا بمفوضي

 االفريقي

 . احيط المجلس علماً  القرار:

للمشاركة في مؤتمر كلية التربية الرياضية  يمان كمال الدين ابراهيم المعصراويإالطلب المقدم من السيدة الدكتورة/  5/10

 2017إبريل  6الي 3جامعة االسكندرية في الفترة من 

 الموافقة.القرار:

بشأن حضور ندوة  نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوثاألستاذ الدكتور /  الخطاب الوارد من السيد 5/11

ية  ببرامج هيئة فولبرايت ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات ا لعليا المتاحة لديهم للعام األكاديمي تعريف
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ة الطب البيطرى  فى موعد م الساعة العاشرة صباحا بقاع2017مارس  22يوم األربعاء الموافق  2018/2019

 بناءا على تعليمات الوكيل . 18/3/2017غايته السبت 

 ة.الموافقالقرار:

 أعضاء من كل قسم لحضور الندوات ورش العمل داخل الجامعة . 3بناءا على تعليمات الوكيل على ترشيح  5/12

 الموافقة.القرار:

 من قسم العاب القوي بخصوص جائزة براءة االختراع . ب خفاجيأحمد عبدالوهاالطلب المقدم من السيد الدكتور/ 5/13

 ع امكانية االستفادة.الموافقة ويرفع للجامعة مالقرار:

5/14 

بشان   المؤتمر العلمى الدولى االول  , وعنوان المؤتمر  اإلدارة العامة للدارسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من 

إبريل  22-19اعات المستقبل "" والمنعقد فى الفترة من تحديات الواقع وإبد 0"" الرياضة للجميع أمن قومي عربي 

 .          شرم الشيخ -م  بمقرفندق ماريتيم جولي فيل بننسوال2017

 الموافقة.القرار:

5/15 

أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية   مني مصطفي محمد عليمن األستاذ الدكتور/  الطلب المقدم

ة علي عقد ندوة علمية عامة بالقسم بعنوان" المستحدثات في قانون السباحة  بعد الدورة االولمبية"  بخصوص الموافق

  0الحكم الدولي   في السباحة حسام رضوان /وسوف يحاضر بالندوة  السيد الدكتور 2017وذلك خالل شهر مارس 

 الموافقة.القرار:

5/16 
من قسم العاب القوي بخصوص عقد ندوة" فلسفة  في علي عطوةمصطفي مصطالطلب المقدم من السيد الدكتور / 

 اليتقويم المناهج في االقسام العملية بكليات التربية الرياضية لرفع جودة المنتج )الطالب( في التعليم الع

 الموافقة علي ان تعقد الندوة بالقسم أوالً ثم يتم تعميمها في ندوة عامة .القرار:

 

 ليا والبحوث سادسًا : الدراسات الع

6/1 

  -دكتوراه(  فى التربية الرياضية للباحثين االتى أسماؤهم بعد :–منح درجة  )الماجستير 

حثة / ريهام محمد عبد الستار حنيش المدرس المساعد بقسم منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للبا -1
بعنوان ) التحليل البيوميكانيكى كأساس  2013كتوبر طرق التدريس والتدريب والتربية العملية المقيدة بدوره أ

 بناء التدريبات النوعية لتطوير أداء العب الدائرة فى كرة اليد ( 

للباحثة / وئام عبد العزيز محمود شحاتة المقيدة بقسم األلعاب بدورة أكتوبر منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية 

استخدام الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة على مستوى أداء بعض المهارات بعنوان ) تأثير أسلوب تدريبي ب 2014

 الهجومية فى تنس الطاولة (

 الموافقة.القرار:

6/2 

  أحمد حمدى عبد الخالق شرشرلةدكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسا

المساعد بقسم ألعاب القوى  بعنوان )إنتقاء طالبات المدارس الرياضية وفقا   والمدرس 2013دبدوره أكتوبر  المقي

 11/11/2014لبعض القدرات البدنية والجسمية الخاصة لمسابقات ألعاب القوى ( تاريخ التسجيل 

 : تحت إشراف
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 د/ بكر محمد سالم أستاذ ألعاب القوى المتفرغ بقسم ألعاب القوى بالكلية 0أ

 قنديل            أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكليةد/ وائل السيد 0أ

 ية د/ عزة محمد العمرى           أستاذ ألعاب القوى بقسم ألعاب القوى بالكل0أ

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 مشرفا          أستاذ ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية  بالكلية      د/ بكر محمد سالم                    0أ

 مناقشا             لكلية د/ محمد عنبر محمد بالل              أستاذ ألعاب القوى ورئيس قسم ألعاب القوى با0أ

 مشرفا       لتربية الرياضية أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول ا            د/ وائل السيد قنديل         0أ

 التربية األساسية قسم التربية  أستاذ مساعد القياس والتقويم بكلية         د/ عبد المحسن مبارك راشد 0م0أ

 البدنية والرياضة بالهيئه العامة للتعليم التطبيقى والتدريب                                        

 مناقشا                 ورئيس لجان تطوير مادة التربية البدنية بوزارة التربية                                        

 

 الموافقة.القرار:

6/3 

   محمد أحمد مصطفى العسالجستير فى التربية الرياضية للباحث / تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الما

التربية العملية  بعنوان ) تأثير التدريبات النوعية على بعض والمسجل بقسم طرق التدريس والتدريب و 2010المقيد

( تاريخ  المتغيرات الكينماتيكية ومستوى األداء للغطسة الخلفية المكورة من السلم المتحرك لدى براعم الغطس

 14/1/2014التسجيل 

 تحت إشراف :

 المنوفية د صالح محسن عيسوى نجا   أستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة 0أ

 د/ خالد عبد الحميد شافع           أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب بالكلية 0أ

 لمنازالت  بالكلية  د/ عمرو محمود حنفى وهدان         مدرس بقسم ا

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة االتى اسمائهم : 

خاطر         أستاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب د/ سعيد عبد الرشيد 0أ

 والتربيه  

 مناقسا                  العملية بالكلية                                       

 مشرفا     د صالح محسن عيسوى نجا      أستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية    0أ

 د/ خالد عبد الحميد شافع         أستاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم طرق التدريس 0أ

 بالكلية                مشرفا   والتدريب العملية                                  
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 لمائية ( ورئيس قسم التدريب د/ أشرف إبراهيم عبد القادر            أستاذ التدريب الرياضى ) الرياضيات ا0أ

 الرياضي بكلية التربية جامعة كفر الشيخ       مناقشا                                                

 الموافقة.القرار:

6/4 

المقيدة   أسماء حسنى محمد شلتوتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / ت

والمسجلة بقسم طرق التدريس  بعنوان " تأثير استخدام النماذج التفاعلية ثالثية األبعاد على تعلم  2014ورة اكتوبر بد

  16/2/2016مهارة الوثب الطويل ( تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف :

 بالكلية أ.م.د/رحاب عادل عراقى جبل           أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية

 د/ أحمد طلحة حسين محمود مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية 

  -:تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم 

 

 د/ محمد عنبر بالل              أستاذ العاب القوى ورئيس قسم ألعاب القوى بالكلية   مناقشا  0أ

 اب عادل فوزي            أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية ا.م.د/ إيه

 حلوان    مناقشا  للبنين بالهرم جامعة                                             

 ة بالكلية   مشرفا  أ.م.د/رحاب عادل عراقى جبل           أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملي

 الموافقة.القرار:

6/5 

المقيد  محمد شحات عبد العظيم شرفتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  بعنوان ) برنامج تعليمى لبعض مهارات كرة  2014رة أكتوبر بدو

 16/2/2016ضوء التحليل الكينماتيكى (  تاريخ التسجيل اليد فى 

 تحت إشراف :

 لتربية العملية بالكليةد/ سعيد عبد الرشيد خاطر أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب وا0أ

 د/ أكرم كامل عبد الكريم             أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية0أ.م

   -المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم : تشكيل لجنة

 لعملية    مشرفا  د/ سعيد عبد الرشيد خاطرأستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب  والتربية ا0أ

 ربية العملية    مناقشا  د/ خالد عبد الحميد شافع         أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب والت0أ

 د/ السيد السيد إبراهيم عبده         أستاذ كرة اليد بقسم الرياضيات الجماعية بكلية التربية الرياضية0أ

 للبنين جامعه الزقازيق                                       مناقشا                                                
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 الكريم                 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                                د/ أكرم كامل عبد0أ

 الموافقة.القرار:

6/6 

 شيماء سمير حسينى عبد القادر صالحستير فى التربية الرياضية للباحثة / شكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجت

تربية  الرياضية والترويح بعنوان " تقويم إدارات التسويق باالندية الخاصة بقسم أصول ال 2014المقيدة بدوره أكتوبر 

 8/12/2015فى ضوء إستراتجية المحيط األزرق  " تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف :

 عبد العظيم شميس    أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  د/ محمد0أ

  -من السادة االساتذة االتى اسمائهم :تشكيل لجنة المناقشة والحكم 

 

 د/ محمد عبد العظيم شميس       أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية       مشرفا  0أ

 السيد قنديل                أستاذ القياس والتقويم ورئس قسم أصول التربيه الرياضة بالكلية     مناقشا   د/ وائل0أ

 عبدالحق سيد عبد الباسط     أستاذ مساعد بقسم أصول التربيه الرياضية والترويح د/0م0أ

 وادى                 مناقشا  وقائم بعمل رئيس القسم جامعة جنوب ال                                       

 الموافقة.القرار:

6/7 

المقيدة  هالة مهدى على أبو الريشالرياضية للباحثة /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية

  بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية و المسجلة بقسم أصول التربيه الرياضية والترويح2013بدورة أكتوبر 

 13/1/2015بعنوان "دراسة معوقات ممارسة طالبات الثانوية لألنشطة الرياضية بمحافظة البحيرة  "تاريخ التسجيل 

 حت إشراف :ت

 د/ محمد عبد العظيم شميس    أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية0أ

  -أسمائهم :تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة اآلتي 

 كندرية    مناقشا  د/ هميمة إبراهيم ناصر حشيش     أستاذ االدراه الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات جامعة اإلس0أ

 د/ محمد عبد العظيم شميس        أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية              مشرفا  0أ

 ى حفينة      أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية             مناقشا  د/ فتحى توفيق فتح0م0أ

 الموافقة.القرار:

6/8 

 2015المقيد بدورة  أكتوبر فادى محمد السيد على تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية  للباحث / 

بعنوان "تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلى على بعض والمسجل بقسم  أصول التربية الرياضية والترويح  

 المتغيرات النفسية والمهارية لناشئ السباحة "

 تحت إشراف :
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 المائية بالكلية  تد/ أحمد محمود عبد الحكيم       أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضيا0أ

 يه الرياضية والترويح بالكلية د/ نرمين رفيق محمد           أستاذ مساعد بقسم أصول الترب0م0أ

 ليةد/ محمد حسين بكر سلم            مدرس بقسم أصول التربيه الرياضة والترويح بالك

 الموافقة.القرار:

6/9 

 2015المقيد بدورة  أكتوبر    السيد على جابر خلف هللاتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية  للباحث / 

 التربيه الرياضية والترويح    بعنوان "إستراتيجية  مقترحة إلدارة األزمات فى اإلدارات والمسجل بقسم  أصول 

 

 يرة " التعليمية بمحفظة البح

 تحت إشراف :

 د/ محمد عبد العظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية0أ

 الموافقة.القرار:

6/10 
بقسم طرق التدريس والتدريب  2012المقيد بدورة أكتوبر    محمد أحمد مصطفى العسال /مد مدة الدراسة للباحث

 30/9/2017حتى  1/10/2015فى الفترة من والتربيه العملية لمدة عامين 

 الموافقة.القرار:

6/11 

المقيد بدورة  افظإسالم محمود عبد الحالتعديل الجوهرى فى عنوان رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

باليستية على بعض المائية بعنوان " تأثير استخدام التدريبات ال توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 2012اكتوبر 

 المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو) كونغ فو ( " 

 تحت إشراف :

 المائية  تلمالكمة بقسم المنازالت والرياضياأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر                    أستاذ تدريب ا

 المائية  توالرياضيا د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ                   مدرس بقسم المنازالت

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

  -تعديل على النحو التالى :ليصبح العنوان بعد ال

عبى الساندا وشوو كونغ فو " تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى ال

 والتايكوندو "

 والتعديل فى لجنة اإلشراف برفع د/ محمد فتحى نصار لنقل سيادتة لكلية التربيه الرياضية  جامعة المنوفية

 افقة.الموالقرار:

 بشأن تسجيل االبحاث 6/12
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 2017( 3لجنة  شهر)

من السيد الدكتور/  احمد 7/3/2017بتاريخ   بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرياضات المائية  -
 -كمال عبد الفتاح لتسجيل ابحاثه بعنوان :

 تاريخ النشر نوعه عنوان البحث م

بهاقانونا   المصرحبالجسم وا  أكثر مناطق اللكم استهدافا  وتأثير"  1

 م( "2012للمالكمين المشاركين بالدورة االولمبية بلندن )
 زوجي

25  /12/ 

 م2013

2 
 " تأثير استخدام أساليب فن الحلقة علي تنمية بعض المتغيرات

 البدنية والخططية للمالكمين الشباب " 
 زوجي

7  /6  /

 م2014

3 
 تغيرات البدنية" فاعلية التدريب المركبعلي بعض الم

 ومستوى األداء المهارى لناشئي المالكمة "
 فردي

15  /9  /

 م2014

الهجومية والهجومية المضادة وفقا   " تكتيكات مالكمي مدارس اللكم 4

 فردي م("2012ألماكن الحلقة المختلفة بالدورة األولمبية بلندن )
18  /5  /

 م2015

 ة المالكمة""بروفيل السلوك التحكيمى لدي حكام رياض 5
 فردي

6  /12  /

 م2015

6 

" Effect of training program for attack accompanied 
by foot work after feint on development of 

Performance level for boxing juniors " 
 فردي

14  /6  /

 م2016

 
 الموافقة.القرار:

6/13 

من السيد الدكتور / ابراهيم عبد 7/3/2017لرياضات المائية  بتاريخ بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت وا

 -الحميد االبيارى لتسجيل ابحاثه بعنوان :

 تاريخ النشر نوعه مكان النشر نوان البحثع م
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1 

تأثير توجيه أحمال تدريبية 

متوازية على مستوى األداء 

المهاري للجملة الحركيةكانكو _ 

  KANKU – DAI داى  كاتا

KATA 

بحث منشور في المجلة 

العلمية نظريات 

وتطبيقات ، كلية التربية 

الرياضية، أبو قير 

 جامعة اإلسكندرية

 م31/12/20013 مشترك

2 

تأثير برنامج تدريبي لتحركات 

القدمين على بعض محددات 

األداء الهجومي لالعبي 

 الكوميته في رياضة الكاراتيه

مجلة أسيوط لعلوم 

ة ، وفنون التربية الرياضي

 جامعة أسيوط

 1/12/2014 فردي

3 

تأثير استخدام التدريب 

البليوميترك على سرعة األداء 

لكم المهاري لبعض أساليب ال

الهجومية لالعبي الفريق 

القومي المصري للكاراتيه 

 م2010

مجلة أسيوط لعلوم 

وفنون التربية الرياضية ، 

 جامعة أسيوط

 1/12/2014 فردي
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4 

Effect of special 
training determinants 
kime on the skill 
performance standard 
of the motor package 
(Unsu. Kata) for the 
Karate Egyptian 
National Team players 

International 
Journal of Sport 

Science & Art 
(IJSSA) 

 18/8/2015 مشترك

5 

تأثير أحمال تدريبية مقترحة 
الحركية لتنمية بعض القدرات 

الخاصة و فاعليتها على 
استخدام محددات الهجوم 

المضاد المقابل في رياضة 
 الكاراتيه

 المجلة العلمية لعلوم
وفنون الرياضة ، كلية 

التربية الرياضية للبنات 
 بالجزيرة ، جامعة حلوان

 15/9/2015 فردي

6 

فاعلية استخدام الهجوم  
المباشر لبعض مهارات 

لمركبة  الذراعين  الفردية وا
على نتائج المباريات في 

 رياضة الكاراتيه

المجلة العلمية لعلوم 
وفنون الرياضة ، كلية 

للبنات التربية الرياضية 
 بالجزيرة ، جامعة حلوان

 23/2/2016 فردي
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7 

Development of the 
Determinants of tactical 
performance with 
significance of the 
monthly Biorhythm and 
their effect on the 
results of Kumite 
Matches in Karate 

International 
Journal of Sport 

Science&Art 
(IJSSA) 

 1/3/2016 فردي

 
 الموافقة.القرار:

6/14 

أحمد عمر من السيد الدكتور د/ 7/3/2017بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرياضات المائية  بتاريخ 

 -لتسجيل ابحاثه بعنوان :  قالفاور

ي وتأثيرها علي مستوي أداء كأحد معايير التقييم في القانون الدول Stancesتدريبات مقترحة لتحسين أداء الوقفات  -1
 برياضة الكاراتيه kataناشئي الجملة الحركية " الكاتا" 

أداء بعض الجمل الحركية برنامج تدريبي مقترح لتحسين سرعة النقل الحركي للرجلين وتأثيره على مستوى  -2
 برياضة الكاراتيه Kata"كاتا"

فاعلية األداء الهجومي بالرجلين لدى العبى  تأثير استخدام بعض األساليب الهجومية المركبة للركالت على -3
 الكاراتيه

عه علي تأثير استخدام شكل مقترح للوحدة التدريبية اليومية في ضوء النمط الخططي للمنافس واستراتيجية التعامل م -4
 محددات اللعب التكتيكي ونتائج مباريات الكوميته

5- The Effect of Directed Exercises to Improve some Technical Difficulties in Performance 
as one of Evaluation Standards in International Law on Performance Level of Motor 
Phrases (Kata) in Karate 

6- The Effect of Plyometric Skill Exercises on Developing the Starting Speed in Light of 
Time Division of the Attack in Actual Fighting “Kumite” 

 

 الموافقة.القرار:

 سابعًا : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 
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7/1 
 م   2016/2017بـخـصـوص مــعــرض الـمـالبـس لعام  لـزيـنـىمـهـا ابـشـان الـتــقــريـر الـمــقــدم مـن الـدكـتـوره/ 

 . فعيل المعرض سنويًا حتي يتم استفادة أكبر عدد من الطالب منهمتم االطالع علي التقرير ويوصي المجلس بت  : القرار

7/2 
 ةـيـلــكــالـم ب2017ام ـعـد االم للــيــل عـفـداد لحـبشأن االع

 الموافقة . : القرار

7/3 
 0 بشأن توزيع صناديق القمامة داخل الكلية بالمبنيين أ، ب وكذلك وضع االرشادات عليها

 الموافقة . : القرار

 0م 2017 –م 2016بشأن مقترح لفعالية تكريم الحاصلين على الدراجات العلمية في العام الجامعي  7/4

 الموافقة . : القرار

بما يفيد بموافقة مجلس خدمه المجتمع وتنمية  العامة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئةاالداره بشأن الخطاب الوارد من  7/5

م بخصوص تغريم 24/1/2017( بتاريخ 5م وموافقة مجلس الجامعة بجلستة رقم )14/1/2017اريخ ( بت5البيئه بجلستة رقم )

 ة جنيها من يقوم بالتدخين فى حرم الكلية مبلغ وقدرة خمسون جنيها والتزيد عن مائ

 الموافقة . : القرار

7/6 
 ثات فى قانون السباحة بعد دورة األلعاب بخصوص عقد ندوة بعنوان المستحد قسم المنازالت والرياضيات المائيةبشأن طلب 

 م                      19/3/2017م ( وذلك يوم االحد الموافق 2016االولمبية الحادية والثالثين ) ريودى جابيرو 

 الموافقة . : رارالق

  -ثامنًا : ما يستجد من أعمال :

اصول التربية والترويح من عضوية مجلس الكلية كأحد الخبراء  اعفاء السيد أ.د / محمد عبد العظيم شميس االستاذ بقسم 8/1 

لواحد عاصم نظراً لتغيبه بدون عذر " اربعة " اجتماعات متصلة ويقترح المجلس ترشيح السيد أ.د/ حمدي عبده عبد ا

 االستاذ المتفرغ بقسم المواد الصحية كأحد الخبراء

 الموافقةالقرار : 

 ........... وهللا ولى التوفيق. ظهراً الثانية  ت الجلسة في تمام الساعةاختتموما لم يستجد من أعمال 

 

  أميــــن المـجلس       

 
عميــــد                

 الكليــــــة

يم أ.د/ محمد إبراه

 الباقيرى
 

أ.د/ محمد طلعت         

 أبو المعاطى 
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