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محضر اجتماع 
( 157)الجلسة رقم 

م 2013/2014الجلسة الحادٌة عشر فً العام الجامعً 
 م 8/7/2014المنعقدة ٌوم الثالثاء الموافق 

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 الدكتور8/7/2014

:-  من 

  :واعتذر عن الحضور 

. نعٌم محمد فوزى / د. وتولى أمانة الجلسة  أ
رئٌس الجلسة بــــــــ  بسم هللا الرحمن الرحٌم والترحٌب بالســــــــادة  / وقد أستهل األستاذ الدكتور
أعضاء المجلس  

 :-ثم شرع سٌادته فً مناقشة جدول األعمال التالً

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أشرف عبد اللطٌف الخولى / 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 المواد الصحٌة  حمدى عبده عاصم / د .أ. 4
رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة مجدى محمود فهٌم محمد / د.أ. 5
رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح محمد عبد العظٌم شمٌس / د.أ. 6
رئٌس قسم األلعاب محمد طلعت أبو المعاطى / د .أ. 7
أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أحمد عبد الحمٌد عمارة  / د.أ. 8
أقدم أستاذ مساعد محمود حسن الحوفى    / د. 9

أقدم مدرس  منى محمد كمال / د. 10
  أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة نعٌم محمد فوزى  / د .أ. 11
أستاذ بقسم ألعاب القوى  مصطفى مصطفى عطوة  /د .أ. 12
أستاذ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة خالد عبد الحمٌد شافع / د.أ. 13

14 .
أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة طارق محمد النصٌرى  / د .أ

والتطوٌر المستمر 
أستاذ متفرغ محمد جمال الدٌن حمادة / د .أ. 15
أستاذ متفرغ سعٌد عبد الرشٌد خاطر  / د .أ. 16

رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة منى مصطفى محمد على / د. أ
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز أمل صالح سرور / د
أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  محمد إبراهٌم الباقٌرى / د .أ
أستاذ بقسم األلعاب   كرٌم مراد محمد  / د .أ
أستاذ متفرغ حسٌن محمد صادق داود / د .أ
أستاذ متفرغ صالح محسن عٌسوى نجا  / د.أ
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محضر اجتماع 
( 157)الجلسة رقم 

م 2013/2014الجلسة الحادٌة عشر فً العام الجامعً 
 م 8/7/2014المنعقدة ٌوم الثالثاء الموافق 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ (156)المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم :  أوًال 
 .م 10/6/2014

جدأل األعمال : اًال لثثا
:  المأضأع األأل 

. عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات
.  حيي المجلس علماًال  :القرار 

:  المأضأع الثانى 
 لألقسام لتعٌٌنات المعٌدٌن قد أرسل السادة رؤساء األقسام 2014/2018بخصوص الخطة الخمسٌة 

نائب / د .احتٌاج كل قسم خاص بهم من المعٌدٌن سواء بنٌن أو بنات وسوف ٌتم رفع هذه الخطة الى أ
رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث التخاذ إجراءات تكلٌف المعٌدٌن سواء بنٌن وبنات طبقاً 

 .للقانون واالحتٌاجات الملحة لألقسام 
المأافقة على رفع الخية الخمسية الخاصة بكلية التربية الرياضية خالل الفترة من  :  القرار 
أكيل الكلية لشئأن التعليم أاليالب / د . مع إرفاق مذكرة  2018/2019 الى 2014/2015

. أمذكرة مدير أحدة الجأدة فى هذا الشأن 

: شئأن  عضاء هيئة التدريس**
 :  أل المأضأع األ

 صفاء / الخطاب الوارد من قسم التمرٌنات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 
 غازى سٌد أحمد المدرس بالقسم للموافقة على تجدٌد اإلعارة لسٌادتها للعام الثانى بالمملكة 

. العربٌة السعودٌة 
رئيس الجامعة  / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 

 :  ثانىالمأضأع ال
إٌمان كمال / الخطاب الوارد من قسم التمرٌنات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 

الدٌن إبراهٌم المدرس بالقسم للموافقة على تجدٌد اإلعارة لسٌادتها للعام الثانى بالمملكة العربٌة 
. السعودٌة 

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

الخطاب الوارد من قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بشأن الطلب المقدم من السٌد 
أحمد أمٌن أحمد الشافعى األستاذ المساعد بالقسم للموافقة على تجدٌد التعاقد لسٌادته للعام / الدكتور

 .السابع بالمملكة العربٌة السعودٌة 
رئيس الجامعة  / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 

 :  رابعالمأضأع ال
سها أحمد نبٌل / الخطاب الوارد من قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بشأن الطلب المقدم من المعٌدة 

 .شرٌف للتعٌٌن فى درجة مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصولها على درجة الماجستٌر 
رئيس الجامعة  / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 

:  المأضأع الخامس 
/ الخطاب الوارد من قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بشأن الطلب المقدم من السٌد 

 .محمد بكر محمد سالم المعٌد بالقسم لتعٌٌنه مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله على الماجستٌر 
رئيس الجامعة  / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 

: المأضأع السادس 



4 

 

محمد عنبر بالل األستاذ / الخطاب الوارد من قسم العاب القوى بشأن الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
المساعد بالقسم لتعٌٌن سٌادته أستاذ بذات القسم والكلٌة والجامعة حٌث ورد تقرٌر اللجنة العلمٌة 

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

 :المأضأع السابع 
كرٌم مراد محمد إسماعٌل للموافقة على / د .الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من أ

 .إعارة سٌادته للعمل بالخارج 
رئيس الجامعة  / د .المأافقة مع رفع األمر للسيد   :القرار 

: لجنة العالقات الثقافية **
: المأضأع األأل  

 SLATالخطاب الخاص بإمكانٌة فتح باب التعاون مع الجانب الكندي بمعهد ساكتشوان للعلوم التطبٌقٌة 

 ، والبنك الدولً،  UNDP، والذي ٌتعاون مع عدد من الجهات الكندٌة والدولٌة المانحة بما فً ذلك 

.  والوكالة الكندٌة للتنمٌة الدولٌة
من القائمة لتماشيها مع اوتجاهات البحثية بالكلية  (3)،  (1)المأافقة علي  اختيار البند  :القرار 

رئيس الجامعة  / د .مع رفع األمر للسيد  
: المأضأع الثانى  

 .الخطاب الخاص ببحث سبل التعاون االقتصادي والفنً بٌن الجانب المصري والباكستانً 
/ د .مع رفع األمر للسيد  من المادة الثانية  (7)، (6)، (4)المأافقة علي اختيار البنأد  :القرار 

.  رئيس الجامعة

: لجنة الدراسات العليا أالبحأث **
: المأضأع األأل  

 (دكتوراه – ماجستٌر – دبلوم  ) 2014اعتماد نتائج امتحان الدراسات العلٌا دور ٌونٌه 
 أوال دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة الفرقة اإلولى 

   طالب وطالبة                                                 7              عدد الطالب المقٌدٌن              
   طالب وطالبة                                                                                                  7        عدد الطالب الحاضرٌن                
   طالب وطالبة                                                                               7        عدد الطالب الناجحٌن                  

عدد الطالب الراسبٌن ولٌس لهم حق دخول االمتحان فرصة ثانٌة  ال ٌوجد   
%                              100النسبة المئوٌة للنجاح                                    

ثانٌا دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة الفرقة الثانٌة   
   طالب وطالبة                                                                                          7              عدد الطالب المقٌدٌن            

   طالب وطالبة                                                                                                    7عدد الطالب الحاضرٌن                        
   طالب وطالبة                                                                               7عدد الطالب الناجحٌن                   
%                                    100النسبة المئوٌة للنجاح                    

ثالثا ماجستٌر الفرقة األولى ملخص النتٌجة  
   طالب وطالبة                                                                                                     36عدد الطالب المقٌدٌن                     
   طالب وطالبة                                                                                                           35عدد الطالب الحاضرٌن                  

 طالب  1عدد الطالب الراسبٌن  ولهم حق دخول االمتحان فرصة ثانٌة        
======                                      عدد الطالب الراسبٌن وٌتم إلغاء قٌدهم  
======                                       عدد الطالب الذٌن تم إٌقاف قٌدهم        

   %                                                                           97.22 النسبة المئوٌة للنجاح             
رابعا ماجستٌر الفرقة الثانٌة ملخص النتٌجة  

 طالب وطالبة   67عدد الطالب المقٌدٌن                   
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 طالب وطالبة                              64       عدد الطالب الحاضرٌن        
 طالب وطالبة                                    64    عدد الطالب الناجحٌن             

   =====       عدد الطالب الراسبٌن                
 طالب وطالبة                               3عدد الطالب الغائبون بعذر           

النسبة المئوٌة للنجاح                                              
دبلوم الدراسات العلٌا ملخص النتٌجة    

 طالب وطالبة                                          14                      عدد الطالب المقٌدٌن      
 طالب وطالبة                                         9                     عدد الطالب الناجحٌن     

 طالب وطالبة  4   عدد الطالب الراسبٌن                         
 طالب                                              1عدد طالب راسبون وٌتم إلغاء قٌدهم     
 %                                           64.28     النسبة المئوٌة للنجاح                       

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

:-  وهم  الدراسات العلٌا فى التربٌة الرٌاضٌة   طالب وطالبة دبلوم9منح عدد 

التقدير  اوسم م

 جٌد جداً  أسامه محمد عبد السمٌع عماره 1
جٌد أمانى مختار ذكى حسام الدٌن  2

 جٌد أحمد جمال الدٌن أحمد عفٌفى 3
 جٌد محمد مبروك عبد الفتاح 4
 جٌد عبد السمٌع محمد شاكر عبد السمٌع 5

 جٌد إبراهٌم فتحى إبراهٌم غنٌم 6
 جٌدعمرو محمد محمود رمضان  7
 جٌدفادى محمد السٌد على  8
 جٌدٌاسر محمد رأفت محمد عبد البر  9

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

محمود فتحى محمد الهوارى المقٌد بقسم المواد / منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
برنامج رٌاضى لتحسٌن تشوه استدارة " الصحٌة بدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة بعنوان 

 الكتفٌن وأثره على بعض الوظائف التنفسٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة من ضعاف البصر للمرحلة من 
  .( سنة 18 – 15) 

المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارير الفرديه أالتقرير الجامعي للجنة الفحص  :القرار
 رئيس الجامعة/ د .أالمناقشة مع رفع األمر للسيد  

:- المأضأع الرابع 
عمرو كمال الدٌن محمد البراوى المقٌد بدورة / منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

تأثٌر برنامج تأهٌلى بمصاحبة لدغ النحل على القوة "  بقسم المواد الصحٌة بعنوان 2010أكتوبر 
"  والمدى الحركى ألربطة مفصل الكاحل  

المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارير الفردية أالتقرير الجامعي للجنة الفحص  :القرار
 رئيس الجامعة/ د .أالمناقشة مع رفع األمر للسيد  

:- المأضأع الخامس 
أحمد حلمى عبد المجٌد غراب المقٌد بدورة / منح درجه الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

دراسة تحلٌلٌة لألنشطة "  والمعٌد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2011أكتوبر 
 "التروٌحٌة باالتحاد الرٌاضً العام للشركات 
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 المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارير الفردية أالتقرير الجامعي للجنة الفحص :القرار
 رئيس الجامعة/ د .أالمناقشة مع رفع األمر للسيد  

:- المأضأع السادس 
بسام مصطفى عبد المعطى لٌله والمقٌد بدورة / منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

تسوٌق حمامات السباحة ومردوده "   بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2011أكتوبر 
"  على عملٌة االستثمار الرٌاضى بمنطقه الدلتا 

 المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارير الفردية أالتقرير الجامعي للجنة الفحص :القرار
 رئيس الجامعة/ د .أالمناقشة مع رفع األمر للسيد  

:- المأضأع السابع 
  2011أشرف فؤاد حسن  والمقٌد بدورة أكتوبر / منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

تأثٌر  برنامج مقترح باستخدام تدرٌبات المشً المتنوع على تحسٌن بعض " بقسم ألعاب القوى بعنوان 
" .  لدى كبار السن ةمكونات اللٌاقة الصحً

 المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارير الفردية أالتقرير الجامعي للجنة الفحص :القرار
 رئيس الجامعة/ د .أالمناقشة مع رفع األمر للسيد  

:- المأضأع الثامن 
أحمد رجب محمد / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

"  والمسجل بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  بعنوان 2011الدحدحى  المقٌد بدورة أكتوبر 
"   تأثٌر األلعاب التروٌحٌة على المهارات األساسٌة فى التنس لدى األطفال 

:  تحت إشراف 
 حمدى محمد عباس السٌسى     أستاذ التروٌح بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

                                                                     وعمٌد الكلٌة    
لبٌب عبد العزٌز لبٌب                               أستاذ إدارة التنس  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة / د

والتروٌح  
  :-تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم بعد 

 حمدى محمد عباس السٌسى     أستاذ التروٌح بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ
                                                                     وعمٌد الكلٌة   مناقشا 

 محمد عبد العظٌم شمٌس     أستاذ ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح                / د0أ
                                                                      مناقشا  

لبٌب عبد العزٌز لبٌب                               أستاذ إدارة التنس  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة / د
 والتروٌح         

                                                                     مشرفا  
ناصر أبو زٌد على                                   أستاذ مساعد بقسم تدرٌب األلعاب بكلٌة التربٌة /د0أ

 الرٌاضٌة 
                                                                     بالهرم    مناقشا 

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

شروق على أبو النصر / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 
تأثٌر استخدام بعض طرق "  بعنوان 2011المعٌدة بقسم طرق التدرٌس والمقٌدة بدورة أكتوبر 

وتارٌخ " وأسالٌب التعلم على إكساب المهارات التدرٌسٌة للطالبات المعلمات فى ضوء أنماط التعلم  
  11/12/2012تسجٌل البحث  

: تحت إشراف 
مجدى محمود فهٌم                                  أستاذ طرق التدرٌس ورئٌس القسم بالكلٌة  / د0أ
أمٌرة محمود طه عبد الرحٌم                          مدرس بقسم طرق التدرٌس  / د
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:-  تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم بعد 
عصام الدٌن متولى عبدهللا          أستاذ طرق التدرٌس بالقسم ونائب رئٌس الجامعة لشئون / د0أ

 التعلٌم 
                                                           والطالب                                                               

 مناقشا
 مجدى محمود فهٌم   أستاذ طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملى ورئٌس / د0أ

                                                           القسم بالكلٌة                                                       
مشرفا  

سحر ٌاسٌن شرف الدٌن         أستاذ طرق التدرٌس بقسم المناهج  وطرق التدرٌس بكلٌة / د0أ
التربٌة                                                              

                                                          الرٌاضٌة للبنات بالجزٌرة  جامعة  حلوان               
مناقشا 

أمٌرة محمود طه عبد الرحٌم   أستاذ مساعد  بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة    / د
                                                          بالكلٌة                                                                    

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

:- المأضأع العاشر 
عادل جالل شوقى / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

برنامج "   بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب  وعنوان الرسالة 2007عباس  المقٌد بدورة أكتوبر  
تدرٌبى باستخدام تمرٌنات بدنٌة موجهه لتحسٌن المستوى المهارى للسالسل الخلفٌة على جهاز 

 . 15/6/2010وتارٌخ تسجٌل البحث "  الحركات األرضٌة لناشئ الجمباز 
:- تحت إشراف 

صالح محسن عٌسوى نجا               أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس / د0أ
والتدرٌب  

أشرف عبد اللطٌف الخولى              أستاذ ورئٌس قسم التمرٌنات والجمباز ووكٌل الكلٌة / د0أ
 لشئون 

                                                               التعلم والطالب  
ٌاسر على قطب عبد الحلٌم                مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز / د

:-  تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم بعد 
صالح محسن عٌسوى نجا            أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس / د0أ

 والتدرٌب 
                                                               والتربٌة العملى بالكلٌة                                                

مشرفا 
أشرف عبد اللطٌف الخولى              أستاذ بقسم التمرٌنات والجمباز ووكٌل الكلٌة  لشئون / د0أ

 التعلم 
                                                               والطالب بالكلٌة                                                            

مشرفا 
محمد فؤاد حبٌب                           أستاذ تدرٌب الجمباز ورئٌس قسم تدرٌب الرٌاضات / د0أ

األساسٌة     
                                                           بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم جامعة 

حلوان           مناقشا 
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 محمد محمد زكى               أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب / د0أ
                                                            والتربٌة العملٌة بالكلٌة                                                   

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

:- المأضأع الحادى عشر 
الهام محمد رضا عطوة / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 

برنامج لتطوٌر القدرة العضلٌة "  والمسجلة بقسم األلعاب  بعنوان 2011سلٌم المقٌدة بدورة أكتوبر 
 . 8/1/2013وتارٌخ تسجٌل البحث "  باستخدام التدرٌب البالٌستى لالعبى الكرة الطائرة جلوس 

: تحت إشراف 
محمود وجٌة حمدى عثمان          أستاذ تدرٌب الكرة الطائرة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة / د0أ

حلوان  
دعاء محمد حسنى الشلقانى           مدرس بقسم األلعاب بالكلٌة  / د

:-  تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم بعد 
محمود وجٌة حمدى عثمان         أستاذ تدرٌب الكرة الطائرة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة / د0 أ

حلوان        
                                                                                                                                                    

مشرفا  
الهام عبد المنعم احمد     أستاذ الكرة الطائرة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان                                 / د0أ

                                                                                                                                                   
مناقشا  

محمد طلعت أبو المعاطى              أستاذ ورئٌس قسم األلعاب بالكلٌة                                    / د0أ
مناقشا  
 رئيس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسيد  : القرار 

_ :المأضأع الثانى عشر 
عبد الرحمن محمد عبد / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

 والحاصل على بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة شعبة إدارة 2008الرحمن الصباغ المقٌد بدورة أكتوبر 
إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسٌن أداء " والمسجل بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 

 " العاملٌن بمراكز الشباب بمحافظة البحٌرة 
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 : تحت إشراف
 حمدي محمد عباس السٌسى    أستاذ  التروٌح بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

                                                                   وعمٌد الكلٌة 
محمد عبد العظٌم شمٌس                 أستاذ ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

بالكلٌة 
:-  تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اوتى  سمائهم بعد 

 حمدي محمد عباس السٌسى    أستاذ  التروٌح بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ
                                                                   وعمٌد الكلٌة                                                           

مشرفا  
ٌحٌى فكرى محمد محروس             أستاذ ورئٌس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة /د0أ

 الرٌاضٌة 
                                                                    جامعة طنطا                                                          

مناقشا 
محمد عبد العظٌم شمٌس                   أستاذ ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

بالكلٌة                
                                                                                                                                                  

مشرفا 
وائل السٌد قندٌل                أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح                               / د

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

:-    المأضأع الثالث عشر
إٌهاب مصطفى صقر /  تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث

برنامج تأهٌلً مقترح على تحسٌن "  بقسم المواد الصحٌة بعنوان 2007أحمد  المقٌد بدورة أكتوبر 
   (دراسة حالة )حالة مصابً الشلل النصفً السفلى الناتج عن الجلطة المخٌة 

 :تحت إشراف 
حسٌن محمد صادق داود            أستاذ اإلصابات المتفرغ بقسم علوم الصحة  / د0أ

:-  تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اوتى  سمائهم بعد 
حسٌن محمد صادق داود            أستاذ اإلصابات المتفرغ بقسم علوم الصحة                   / د0أ

مشرفا 
حمدى عبد الرحٌم محمد          أستاذ اإلصابات والتأهٌل بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم / د0أ

                                                          جامعة حلوان                                                             
مناقشا 

 عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم        أستاذ مساعد بقسم المواد الصحٌة بالكلٌة                 مناقشا / د
 رئيس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسيد  : القرار 

:- المأضأع الرابع عشر 
عبد الهادى محمود عبد الهادى / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

تأثٌر استخدام تدرٌبات السرعة بالمقاومة على " بقسم األلعاب بعنوان 2011المقٌد بدوره أكتوبر 
"  بعض القدرات البدنٌة وسرعة األداء لدى ناشئ كرة القدم 
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 :- تحت إشراف
محمود حسن الحوفى                     أستاذ مساعد بقسم األلعاب  بالكلٌة  / د
فاطمة عبد الفتاح سلٌمة               مدرس بقسم األلعاب بالكلٌة  / د

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

عزت عادل عزت المقٌد بدورة / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
تدرٌبات نوعٌه لتحسٌن أداء مهارة الشقلبة الخلفٌة "  بقسم التمرٌنات والجمباز بعنوان 2011أكتوبر 

"  السرٌعة على جهاز الحركات األرضٌة لناشئات الجمباز الفنً
  تحت إشراف

أشرف عبد اللطٌف الخولى                              وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم الطالب                  / د0أ
أحمد محمد عبد العزٌز                                     مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز  / د
عال طه عبد هللا إسماعٌل                                    مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز       / د

 رئيس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسيد  : القرار
:- المأضأع السادس عشر 

عصام فاٌز عبد العظٌم زٌدان المقٌد / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
معوقات ممارسة رٌاضة "  المائٌة  بعنوان ت بقسم المنازالت والرٌاضٌا2012بدوره أكتوبر 

"  المالكمة باألندٌة الرٌاضٌة بمحافظة المنوفٌة 
  تحت إشراف

 المائٌة بالكلٌة  تٌاسر محمد عبد الجواد الوراقى            أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د
فتحى توفٌق حفٌنة                              مدرس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة      / د
 المائٌة  بالكلٌة    تاحمد كمال عبد الفتاح عٌد                مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د

 رئيس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسيد  : القرار
:- المأضأع السابع عشر 

تامر  أحمد فؤاد المطبعجى المقٌد / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
تأثٌر بعض التدرٌبات "  بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملى  بعنوان 2012بدورة أكتوبر 

" النوعٌة على مستوى اجتٌاز اختبارات النجمة الثانٌة للسباحة 
 : تحت إشراف

صالح محسن عٌسوى نجا         أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس / د0أ
 والتدرٌب 

                                                              والتربٌة العملٌة 
 المائٌة بالكلٌة توسام محمد زكى حمدو                   مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د

 رئيس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسيد  : القرار
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:- المأضأع الثامن عشر 
 وذلك بناءا على ما جاء من قسم مالتقارٌر السنوٌة الخاصة بطالب الدراسات العلٌا  اآلتً أسماؤه

:  التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  وهم طرق

الدرجة لجنة اإلشراف  أسم الباحث  م 

عصام الٌن متولى عبد هللا / د0أالسٌد فتح هللا على على تنتٌن   1
رحاب عادل عراقى جبل  / د

دكتوراه 

عصام الٌن متولى عبد هللا / د0أسالى احمد سٌد احمد   2
رحاب عادل عراقى جبل / د

ماجستٌر 

عصام الٌن متولى عبد هللا / د0أمصطفى عبد السمٌع عبد الحافظ   3
 احمد محمود عبد الحكٌم / د

 ماجستٌر

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

:- إلغاء قٌد الباحثٌن اآلتً أسماؤهم بعد وهم 

سبب اإللغاء الفرقة اوسم م 

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر على سعد سٌد أحمد الجزٌر   1

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر رشا رجب السٌد الفخرانى  2

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر على سعٌد أبو بكر  3

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر  حسن عباس الشال  [محمود 4

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر محمد نادى عبد العال زٌدان   5

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر  محمد عبد العاطى محمد عبد الرحمن  6

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  الثانٌة ماجستٌر مها ممدوح فهٌم شعبان   7

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة األولى ماجستٌر أحمد محمد محمود شحاتة   8

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأحمد مصطفى أبو الفتوح بٌان  9

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرمحمود ٌونس ٌونس علٌوه   10

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأحمد محمد كهرمان كابس   11

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرحسام سالمه إٌراهم شنب  12

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرحنان كمال محفوظ  13

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأحمد إبراهٌم سالم السٌد  14

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأحمد تركى عبد السمٌع األشوح  15

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأحمد خٌرى عبد هللا رجب  16

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأحمد عبد الوهاب عبد الرازق غرابه  17

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأسامه إسماعٌل جابر القاصد   18

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرأنس محمد السٌد السٌد ٌوسف   19
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 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرإٌهاب على على سٌد   20

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرباهر عبد العظٌم حسٌن   21

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌررامى عاطف عبد العزٌز  22

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرعباس رجب عباس المصرى   23

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرفهد أحمد إبراهٌم الحز  24

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرمحمد سامى أحمد العجمى  25

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرنجوى محمد أنور السٌد  26

 لعدم سداد الرسوم الدراسٌة  األولى ماجستٌرٌاسر محمد فوزى محمد   27

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم عبد الرحمن شحاته محمد حمود   28

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم إسالم محمد أحمد خالد  29

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم سامح عاطف أبو الغز حسٌن   30

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم عالء الدٌن شحات رجب  31

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم مى عادل توقٌق الدجوى  32

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم أحمد نادر محمد حامد همٌله   33

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم أحمد عبد الجابر محمد أٌوب  34

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم أحمد عبد الفتاح قبالى   35

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم أحمد محمد رضورا مرسى  36

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم إسالم كامل إبرامٌم كامل   37

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم سامح أحمد محمد سابق  38

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم عبد الرحمن سامح مصطفى   39

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم ٌاسر عبد الحلٌم ذكى أبو باشا   40

لعدم سداد الرسوم الدراسٌة دبلوم نبال محمد محمد عدلى   41

إلستفاذ مرات الرسوب  دبلوم متولى عبد الحد صالح متولى   42

 رئيس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسيد  : القرار
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: لجنة شئأن التعليم أاليالب **
 :  أل المأضأع األ

بخصوص التظلمات المتقدم بها بعض الطالب لاللتماس بمراجعة رصد درجاتهم بالمواد بعد سداد 
 :- على اآلتى 22/6/2003الرسوم المقررة حٌث وافق مجلس الجامعة بتارٌخ 

عمٌد الكلٌة أو / تقوم إدارة شئون التعلٌم بالكلٌة بعرض التظلمات على السٌد األستاذ الدكتور  -
 .من ٌفوضه إلحالتها الى الكنترول المختص 

ٌقوم الكنترول أو اللجنة التى ٌشكلها عمٌد الكلٌة لهذا الغرض بدراسة التظلمات وتحرٌر  -
 .عمٌد الكلٌة لعرضه على مجلس الكلٌة / د .محضر بنتٌجة الفحص وعرضه على السٌد أ

 أكيل الكلية لشئأن التعليم أاليالب أالسيد / د . المأافقة على تشكيل لجنة مكأنة من  :القرار 
رئيس الكنترأل المختص أ حد  ساتذة المادة دأن  ستاذ المادة لمقدم اولتماس مع رفع األمر / د . 

 للسيد 
. رئيس الجامعة / د . 

: المأضأع الثانى  
المصادقة على نتائج الفرق الدراسٌة  

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

: ما يستجد من  عمال**
 :  أل المأضأع األ

بشأن الموافقة على اعتماد تشكٌل المجالس واللجان الخاصة بوحدة ضمان الجودة والتوصٌة باستٌفاء 
 . جمٌع توصٌفات المقررات بالكلٌة 

 المأافقة على تشكيل مجلس إدارة أحدة ضمان الجأدة أالمجلس التنفيذى لأحدة ضمان :القرار 
 رئيس الجامعة/ د .الجأدة مع رفع األمر للسيد ا

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

         مين سر المجلس 
     رئيس المجلس أعميد الكلية  

 نعيم محمد فأزى  / د.   
حمدى محمد عباس السيسى / د.  

 


