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 محضر اجتماع
 (179الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 
 م 17/5/2016 الموافق ثالثاءالمنعقدة يوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال

وكيل الكلية لشئون التعليم  لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  71/5/2016
 -عميد الكلية وبحضور كل من :والطالب وقائم بعمل 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث د / حمدى عبده عاصم أ. 1
 وكيل الكلية لشئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 2
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم 3
 ةرئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملي أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5
 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 6
 قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.م.د / أمل صالح سرور  7
 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8
 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 9

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    10

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  11
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة  12
 أقدم أستاذ مساعد  د/ طارق محمد الجمالأ.م. 13
 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   14
 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 15
 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  16

  عن الحضور : اعتذرو
 قسم أصول التربية الرياضية والترويح رئيس   السيد قنديل أ.د / وائل

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   محمد عبد المنعم إبراهيم أ.م.د / 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 

أعضاء  ادة ــــــــالرحيم والترحيب بالس الرحمن بسم هللا ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (179الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 
 م 17/5/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 
 لس الكلية المنعقدة بتاريخ( لمج817أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )

 م  .91/4/2016
 : جدول األعمالنياً ثا

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

 جامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجلس ال
 . أحيط المجلس علماً   القرار :

 :  الموضوع الثانى
مايو ماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر المصادقة على محضر اجت

2016 . 
 . أحيط المجلس علماً  القرار :

 الموضوع الثالث :
 الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة بخصوص

 اعتماد الية المساءلة والمحاسبة -
 تحديث رؤية ورسالة الوحدة -
 د مناقشتهادارية لوحدة ضمان الجودة بعالالئحة المالية واإل -
 اعتماد تقارير المراجعة النهائية بعد مناقشتها. -
 البحث العلمياعتماد تشكيل لجنة اخالقيات  -

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 :ل األوالموضوع 

أ.د / كريم مراد محمد إسماعيل األستاذ  الطلب المقدم من السيد بشأنالخطاب الوارد من قسم األلعاب 
 عارة الخاصة بسيادته لدولة قطر للعام الرابع .بالقسم بخصوص تجديد اإل

 الموافقة . القرار :
 : ثانىالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيدة / سالى محمد أبو والى 
داب محمد حسين المدرس بالقسم لتجديد االجازة الخاصة بسيادتها للعام الرابع بكلية العلوم واآل

 بصامطة بالمملكة العربية السعودية جامعة جازان .
 الموافقة . القرار :

 : ثالثالالموضوع 
د / هانى عبد العزيز الديب األستاذ  الطلب المقدم من السيد بشأنالخطاب الوارد من قسم األلعاب 

لدولة  ةالزوجلتغيير صفة األجازة من اإلعارة إلى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة المساعد بالقسم 
 . ولللعام األ الكويت
 الموافقة . القرار :

 : رابعالالموضوع 
بشأن الطلب المقدم من السيدة /نجالء فتحى مهدى  األستاذ  الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز 

كة المساعد بالقسم لتغيير صفة األجازة من اإلعارة إلى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بالممل
  .  31/7/2017حتى  1/8/2016العربية السعودية وذلك للعام األول إعتبارا من 

 الموافقة . القرار :

 : خامسالالموضوع 

/ محمود يوسف محمد  السيد الدكتور  الطلب المقدم منالخطاب الوارد من قسم المواد الصحية بشأن 

 . 2016/2017ة الزوجة للعام الدراسى لمرافق لتجديد اجازة سيادتهاالستاذ المساعد بالقسم يوسف  

 الموافقة . القرار :



4 

 

 الموضوع السادس :

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد أ.د / أحمد عبد 

الحميد عمارة أستاذ المصارعة بالقسم وذلك بخصوص الموافقة على اشتراكه بالمهمة القومية لبعثة 

تخب المصرى للتايكوندو للكبار والمشاركة في المعسكر التدريبى الخارجى خالل الفترة من المن

 م بمدينة سول كوريا الجنوبية .9/5/2016م الى 22/4/2016
 الموافقة . القرار :

 

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

بشان عة للدراسات العليا والبحوث الوارد من  السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامالخطاب 

للدراسات  2016/2017منحة للعام الدراسي  75االعالن عن فتح باب التقدم للحصول علي عدد  

 العليا .
 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  القرار :

  : ثانىالموضوع ال
مشروع البرنامج التنفيذي  نأة بشدراسات العليا والعالقات الثقافيلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

 . 2016/2018ردني لألعوام حث العلمي والمقترح من الجانب األللتعاون في مجال التعليم العالي والب

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  القرار :

 : ثالثالموضوع ال
ن االدارة المركزية للبعثات أبش دراسات العليا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

نه لوحظ في الفترة االخيرة سفر الكثير من السادة الدراسيين الحاصلين علي منح للدراسة ويتم أيفيد ب

جازة دراسية بعد سفرهم للخارج لذا وبناء أاخطار االدارة العامة للبعثات بقرار الجامعة بمنح الدراس 

 بتنظيم شئون البعثات واالجازات الدراسية 1959لسنة 112علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 .والمنح 

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  القرار :

 : رابعالموضوع ال

مشروع البرنامج التنفيذي  نأدراسات العليا والعالقات الثقافية بشلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

 2016/2018عربية والجمهورية اإلسالمية الموريتانية لألعوام للتعاون العلمي بين جمهورية مصر ال

 عالي والبحث العلمي الموريتانية .المتقدم من وزارة التعليم ال

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  القرار :

 

 : خامسالموضوع ال

جامعة عموم  بخصوص وجود عدد من المنح المقدمة من إدارة أمانة المجالسالخطاب الوارد من  

 . م2017م/2016أفريقيا للحصول علي شهادتي الماجستير والدكتوراه بها للعام الدراسي 

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار :
 : **لجنة شئون التعليم والطالب

 : الموضوع األول
ى المهرجان الكشفى المذكرة المقدمة من ادارة رعاية الطالب لرفع نسبة غياب الطالب المشاركين ف

رض الكلية فى الفترة من لكليات جامعة مدينة السادات على أواإلرشادي السنوى الثالث للجوالة 

والمذكرة الثانية ايضا من ادارة رعاية الطالب لرفع نسبة غياب   20/3/2016الى  13/3/2016

طالب فى الفترة من الطالب المشاركين فى مهرجان الفنون االول فى االدارة العامة لرعاية ال

 الى 26/3/2016

30/3/ 2016 . 
 .مع رفع نسبة الغياب لهؤالء الطالب عن تلك الفترة المدونة بالكشوف الموافقة  القرار :
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 : ثانىالموضوع ال
المذذذكرة المقدمذذة مذذن أ . د / رئذذيس قسذذم سذذرك التذذدريس لوكيذذل الكليذذة لشذذئون التعلذذيم و الطذذالب والذذذى 

سالذب مذن دخذول إمتحذان مذادة سذرك التذدريس المقذرر إمتحانهذا بالفصذل  25 عدد يطالب فيها بحرمان

 .الدراسى الثانى بعد إرسال اإلنذارات بنسب الغياب 
 الموافقة . القرار :

 : ثالثالموضوع ال
لطالذب يعذانى مذن ا حيذث أنحمد السيد الرغى بالفرقة االولذى أالتقرير الطبى المقدم من الطالب / محمد 

مع عذدم  11/5/2016لمدة عشرة ايام من  بالراحةيسر و يوصى التقرير ى الساعد األعظمتكسر أسفل 

 ممارسة تدريبات رياضية  .
 الموافقة . القرار :

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول

ورة تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة /  نانى احمد رفعت ابراهيم مسعود المقيدة بد

والمسجلة بقسم االلعاب بعنوان " تأثير استخدام السبورة التفاعلية على مستوى التحصيل   2012اكتوبر 

 المعرفى لمنهاج كرة اليد لطالبات المدرسة االعدادية الثانوية الرياضية  "

 :تحت اشراف 

 أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم               استاذ مساعد بقسم االلعاب 

 بد المنعم            مدرس بقسم االلعابمد عد/ شريف مح

  على موافقة القسمالموافقة بناًء  القرار : 

 الموضوع الثانى:

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة /  ايمان محمد ابو الفتوح يونس داود  المقيدة 

ريبى  باستخدام االحبال تدج والمسجلة بقسم االلعاب بعنوان " تأثير برنام 2014بدورة اكتوبر 

 ة والكرات الطبية على تنمية القدرة العضلية وبعض المهارات االساسية فى الكرة الطائرة " المطاس

 تحت اشراف 

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

 جامعة لمنوفيةبقسم االلعاب بكلية  التربية الرياضية درس د/ دعاء محمد الشلقانى                     م

 . على موافقة القسم الموافقة بناءً  القرار : 

 :لثالموضوع الثا

رشا محمود على شلتوت المعيدة بقسم للباحثة / رسالة الماجستير في التربية الرياضية تسجيل 

كيلر على تعلم  استراتيجيةاستخدام  ثيرتأ"  بعنوان 2014بدورة أكتوبر التمرينات والجمباز المقيدة 

  "بعض المهارات األساسية للتمرينات الفنية اإليقاعية لطالبات كلية التربية الرياضية 

 شراف :تحت إ

  كليةالب استاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز  حمدى أحمد السيد وتوت      د/ م.أ. 

 كلية القسم التمرينات و الجمباز بب ساعداستاذ م    مها محمد عزب الزينى     ا.م.د/   

 كلية القسم التمرينات و الجمباز بب د/ منال محمد عزب الزينى                مدرس

 . الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار :

 :رابع الموضوع ال

 2014اكتوبر  رةدوالمقيدة ب آية فتح هللا حسن للباحثة / رسالة الماجستير في التربية الرياضية تسجيل 

تأثير استخدام الجرافيك على بعض جوانب تعلم مهارات "  بعنوانوالمسجلة بقسم التمرينات والجمباز 

 "  اإلعداديالجمباز لتلميذات الصف األول 

 شراف :تحت إ

  استاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز  أ.م.د / حمدى أحمد السيد وتوت      

 كلية الأستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز ب            أمينأ.م.د/ وسام عادل السيد 
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 كلية المدرس بقسم التمرينات والجمباز ب  د/ غدير عزت سالم           

 . الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار :

 :خامس الموضوع ال

رة اكتوبر المقيد بدولة غزا أحمد عبدهللا محمدللباحث / رسالة الماجستير في التربية الرياضية تسجيل 

دراسة تحليلية لألبحاث العلمية فى مجال الجمباز " بعنوانوالمسجل بقسم التمرينات والجمباز  2014

 "  2015وحتى عام  2005من عام 

 تحت إشراف :

  استاذ و رئيس قسم التمرينات والجمباز   أ.د / أمل صالح محمد سرور     

 كلية المدرس بقسم التمرينات والجمباز ب      د/ أحمد محمد عبدالعزيز      

 . الموافقة بناًء على موافقة القسم القرار :

 : سادسالموضوع ال

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / احمد عثمان محمد حسنى 

لترويح  بعنوان " تأثير برنامج ة واوالمسجل بقسم اصول التربية الرياضي 2011المقيد بدورة اكتوبر 

 ."  ( سنوات  9 -6من سن )  لألسفالترويحى على بعض المهارات الحركية 

 :تحت اشراف 

أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب                         أستاذ أدارة التنس  بقسم اصول التربية الرياضية 

 والترويح 

 ك تدريس كرة سلة بقسم اصول التربية الرياضية  ذ سرأ.د/ عادل رمضان بخيت              استا

 د/ محمد حسين بكر سلم           مدرس بقسم اصول التربية الرياضية والترويح 

 -وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 لرياضية والترويح ية ابقسم اصول التربرة التنس  إداأستاذ           لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/

أ.د/ وائل السيد قنديل                  استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية 

  والترويح 

استاذ سرك تدريس كرة سلة بقسم اصول التربية الرياضية   أ.م.د/ عادل رمضان بخيت            

 والترويح 

 تاذ مساعد ورئيس قسم االدارة والترويح كلية التربية الرياضية والترويح اس      أ.م.د/ دينا كمال محمود       

 . على موافقة القسم الموافقة بناءً  القرار :

 : سابعالموضوع ال

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / شادى محمد عبد الفتاح 

مسجل بقسم اصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان " بناء وال 2011على  المقيد بدورة اكتوبر 

 بطارية للقدرات التوافقية لناشئ التنس "  

 تحت اشراف 

 بقسم اصول التربية الرياضية والترويح دارة التنس  إأ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب           أستاذ 

تقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية وال استاذ القياس  أ.د/ وائل السيد قنديل                 

 والترويح 

 -وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 أ.د/عرفة على سالمة                         استاذ االختبارات والمقاييس جامعة حلوان 

 بقسم اصول التربية الرياضية والترويح نس  دارة التإأ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب               أستاذ  

استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية                          قنديل أ.د/ وائل السيد 

 والترويح 

 أ.م.د/ نصر ابو زيد على                     رئيس شعبة العاب المضرب جامعة حلوان  

 . موافقة القسمعلى  الموافقة بناءً القرار : 

 الموضوع الثامن :
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 مناقشة تقارير المراجعة النهائية .

 الموافقةالقرار : 

 : ما يستجد من أعمال**

 : الموضوع األول
قسم  –سرك التدريس والتدريب والتربية العملية ) قسم رؤساء أقسام  الطلب المقدم من السادة األستاذة /

قسم أصول التربية الرياضية  –قسم العاب القوى  –عاب األلقسم  –المنازالت والرياضات المائية 

 قسم التمرينات والجمباز (  باعتماد شعار األقسام .–قسم المواد الصحية –الترويح 

 الموافقةالقرار : 

 : ثانىالموضوع ال
فة الطلب المقدم من السيدة أ.د / أمل صالح سرور  قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز بشأن إضا

 د/ مها محمد الزينى أعضاء بمجلس القسم . -وسام عادل أمين   /د

 الموافقةالقرار : 
 
 

 

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

  أمين سر المجلس       
 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  يرىلباقمحمد إبراهيم اأ.د/ 
 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


