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 محضر اجتماع

 (168الجلسة رقم )

 م2014/2015في العام الجامعي 

 م 9/6/2015 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 افقالمو ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
عميد الكلية وبحضور كل  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  9/6/2102

 -من :
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/  1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / إبراهيم محمود غريب 2
 رئيس قسم العاب القوى سالمأ.د / بكر محمد أحمد  3
 رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.د / أشرف عبد اللطيف الخولى 4
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم 5
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 6
 والرياضات المائيةرئيس قسم المنازالت  أ. د/ منى مصطفى محمد على 7
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 8
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 9
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  10
 التدريس والتدريب والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 11
 أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  د / طارق محمد النصيرىأ. 12
 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م 13
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 14
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزينى  15
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة  16
 بقسم المواد الصحية  أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود 17
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د /صالح محسن عيسوى نجا  18
 ت والرياضات المائية أستاذ بقسم المنازال أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة 19
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى  20

  واعتذر عن الحضور :
 رئيس قسم األلعاب                 أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى

 عن الحضور :وتغيب 

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                  عبد العظيم شميسأ.د / محمد 
أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية                  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر 

 العملية 
 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة

 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع

 (168الجلسة رقم )

 م2014/2015في العام الجامعي 

 م 9/6/2015 الموافقثلاثاء الالمنعقدة يوم 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 761رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 . م 11/5/1115

ً ثا  : جدول األعمالنيا
 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .

 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 أحيط المجلس علماً. : القرار

 :  الموضوع الثانى

 وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن طلبات اإلحاطة  الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير 

 -التالية :
 ذج هيئة التدريس بنمو التأكيد علي السادة األساتذة/ وكالء الكلية بضرورة التزام السادة أعضاء

أعضاء هيئة التدريس متحانية الوارد من مركز ضمان الجودة وتعميمه علي السادة الورقة اإل

 بالكلية.

 بوعين في موعد أقصاه أس أعضاء الجودة بالكنتروالت تقرير أعمال الكنترول ةتقديم السادة األساتذ

 من إعالن النتيجة يتضمن خطط التحسين خالل الفصل الدراسي الثاني.

  ين التحسإعداد السيد األستاذ الدكتور/ حمدي عبده عاصم رئيس لجنة التخطيط والمتابعة خطة

 للخطة اإلستراتيجية للكلية.

  راسة د الدعم والمسئولية المجتمعيةرئيس لجنة  محمد إبراهيم الباقيريالسيد األستاذ الدكتور/ إعداد

 .الحتياجات المجتمع الخارجي من الخريجين

  رضا ياس استبيان ق السيد األستاذ الدكتور/ نعيم محمد فوزي رئيس لجنة التقويم وقياس األداءإعداد

 عن ) المقررات الدراسية، االمتحانات، الخدمات المقدمة من الكلية للطالب( الطالب
ً  القرار :  أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث

  -الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد :

 ج الكلية لشئون التعليم والطالب لتحديث البرام السيد األستاذ الدكتور/ وكيلبرئاسة  تشكيل لجنة

 .والمقررات بالكلية
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  الموضوع الرابع

الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن عرض ومناقشة 

المعايير القياسية العامة الصادرة عن الهيئة واعداد معايير اكاديمية لبرامج البكالوريس وبرامج الدراسات 

 كتوراه (د –ر " ادارة " ماجيستي –ماجيستير " تدريب "  –العليا بالكلية ) دبلوم التربية الرياضية 

القرار  : اعادتها الي مجلس إدارة وحدة ضمممان الجودة الجراء التعدي ت التي تم أضممافتها وعرضممها 

 في المجلس القادم .

 

 :شئون أعضاء هيئة التدريس **
 ل  :األوالموضوع 
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 الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الطلب المقدم من السيدة 

د/ نسرين محمد عيد الشرقاوى المدرس بالقسم للموافقة على منح سيادتها أجازة للعمل بوزارة التعليم 

 م . 5102/5102" جامعة جازان" لمدة عام رابع للعام الدراسى القادم  العالي

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  ثانىالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الطلب المقدم من الدكتورة / غادة يوسف عبد الرحمن المدرس 

جامعى لمدة عام رابع للعام الحفر الباطن جامعة بللموافقة على منح سيادتها أجازة للعمل بالقسم 

  م . 5102/5102
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  ثالثالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسممممم التمرينات والجمباز بشممممأن الطلب المقدم من د/ إبراهيم محمود دياب المدرس 

 .ملكة العربية السعودية وذلك للعام الخامس مبالقسم للموافقة على تجديد إعارة سيادته لل

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  رابعالالموضوع 

األلعاب بشأن الطلب المقدم من السيد أ.د / كريم مراد محمد إسماعيل األستاذ  الخطاب الوارد من قسم

 بالقسم للموافقة على تجديد إعارة سيادته للعمل بدولة قطر للعام الثانى . 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  خامسالالموضوع 

األلعاب بشأن الطلب المقدم من السيد د / هانى عبد العزيز الديب األستاذ المساعد  الخطاب الوارد من قسم

 . واألخيربالقسم للموافقة على تجديد إعارة سيادته للعمل بدولة الكويت للعام العاشر 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  سادسالالموضوع 

األلعاب بشأن الطلب المقدم من السيد د / محمد سالمة يونس األستاذ المساعد الخطاب الوارد من قسم 

 بالقسم للموافقة على تجديد إعارة سيادته للعمل بدولة السعودية للعام الرابع .

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :
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 : سابعالالموضوع 

األستاذ المساعد  معتز عبده كانونالخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من السيد د / 

 السعودية للعام الخامس .بالقسم للموافقة على تجديد إعارة سيادته للعمل بدولة 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 : ثامنالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسمم أصمول التربية الرياضمية والترويح بشمأن الطلب المقدم من السميد / أحمد سمعيد 

 األشوح المعيد بالقسم للموافقة على تعيينه مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله على الماجستير . 
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 : تاسعالالموضوع 

أ.د / أشمممرب عبد اللطيف الخولى  الخطاب الوارد من قسمممم التمرينات والجمباز بشمممأن الطلب المقدم من

أسممتاذ ورئيس القسممم للموافقة على نقل سمميادته من الكلية الى كلية التربية الرياضممية شممبين الكوم جامعة 

 المنوفية .

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :ع قات الثقافية **لجنة ال
 : الموضوع األول

الطلب المقدم من السيد الدكتور/ بالل مرسي محمد وتوت, المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية، 

، لتسجيل البحث المنشور في المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ـ كلية 0/2/5102في مجلس القسم 

 التربية الرياضية، وكذلك الموافقة علي صرب مكافأة النشر الدولي. 
ية الع قات الثقاف لموافاة، ويخاطب الباحث للسيد أ.د/ رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األمر   : القرار

 ال زمة للتسجيل والصرف معتمدة ومختومة. واالستماراتباألوراق 

 : الموضوع الثاني

/ رشا فرج مسعود العربي, المدرس بقسم المنازالت والرياضات  الطلب المقدم من السيدة الدكتورة

 ( أبحاث. 7، لتسجيل عدد )0/2/5102المائية، في مجلس القسم 
ية الع قات الثقاف لموافاة، وتخاطب الباحثة للسيد أ.د/ رئيس الجامعة مع رفع األمر الموافقة   : القرار

 ال زمة للتسجيل معتمدة ومختومة. واالستماراتباألوراق 

 :الثالث  الموضوع

الطلب المقدم من السيد الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضر, األستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية، 

 ( أبحاث. 2، لتسجيل عدد )0/2/5102في مجلس القسم 
ألخذ الموافقة، علي أن توافي الع قات الثقافية  للسيد أ.د/ رئيس الجامعةمع رفع األمر الموافقة  : القرار

 ال زمة للتسجيل معتمدة ومختومة. واالستماراتباألوراق 

 

 

 :الرابع  الموضوع

، بقسم التمرينات والجمباز مدرس/ شيرين عبد الحميد محمد حافظ, ال الطلب المقدم من السيدة الدكتورة

 ( أبحاث. 7، لتسجيل عدد )2/2/5102في مجلس القسم 
 لموافاةألخذ الموافقة، ويخاطب الباحث للسيد أ.د/ رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األمر   : القرار

 ال زمة للتسجيل معتمدة ومختومة. واالستماراتالع قات الثقافية باألوراق 
  :الخامس  الموضوع

ية المواد الصحقسم ورئيس أستاذ - الطلب المقدم من  كل من السيد األستاذ الدكتور/ حمدي عبده عاصم

بذات القسم، في مجلس القسم المساعد / عبد الحليم يوسف عبد العليم ـ األستاذ  ، والسيد الدكتور

 ( بحث مشترك بينهما. 0، لتسجيل عدد )0/2/5102

 ةلموافاألخذ الموافقة، ويخاطب الباحثين للسيد أ.د/ رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األمر  : القرار

 ال زمة للتسجيل معتمدة ومختومة. واالستماراتالع قات الثقافية باألوراق 
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  :السادس  الموضوع

، في مجلس القسم المواد الصحية قسم ورئيس أستاذ من السيد أ.د/ حمدي عبده عاصم ـ الطلب المقدم 

 International Conferenceالمقدمة لسيادته للتحدث في  الدعوة، للموافقة علي 0/2/5102
and Expo on Biomechanics and Implant Design on   يوليو  52-57في الفترة من

 ، والتي ستعقد في فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية. 5102
للسيد أ.د/ رئيس الجامعة مع رفع األمر المقدم للحضور بناء علي الدعوة،  الموافقة علي الطلب : القرار

 . ، علي أن توافي الع قات الثقافية بصورة من الدعوة و نشرة المؤتمر الستكمال اإلجراءات

 :  السابع الموضوع

الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عادل رمضان بخيت, األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح، 

 ( بحث. 0، لتسجيل عدد )2/2/5102في مجلس القسم 

، علي أن توافي الع قات الثقافية باألوراق للسيد أ.د/ رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األمر  : القرار

 ال زمة للتسجيل معتمدة ومختومة. واالستمارات

 : الثامن  الموضوع

، صحية قسم المواد البالمساعد / عبد الحليم يوسف عبد العليم ـ األستاذ  الطلب المقدم من  السيد الدكتور

 ( بحث خاص بسيادته.0، لتسجيل عدد )0/2/5102في مجلس القسم 

، ويخاطب الباحث لموافاة الع قات الثقافية للسيد أ.د/ رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األمر القرار : 

 ال زمة للتسجيل معتمدة ومختومة. واالستماراتباألوراق 
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 **لجنة شئون التعليم والط ب

 الموضوع األول :

بخصوص التقرير الطبى المقدم من الطالب / محمود مصطفى عبد الحميد شديد المقيد بالفرقة الثانية 

والموصى فيه بقبول العذر المرضى عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

5102/5102 . 

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة : القرار
 : ثانىالموضوع ال

بخصوص التقرير الطبى المقدم من الطالب / أسامة جمال إبراهيم سعد المقيد بالفرقة الثالثة والموصى 

 . 5102/5102فيه بقبول العذر المرضى عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة : القرار
 العليا والبحوث :**لجنة الدراسات 

 الموضوع األول :

 -:منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثين االتى أسمائهم بعد  

 سلوبأتأثير استخدام " المائية بعنوان  تمحمد محمود سلطان المسجل بقسم المنازالت والرياضيا -1

 "بتدئين  للم التعلم الجزئى  النقي والمتدرج على تعلم سباحة الدولفين
اد فاعلية الهجوم المض" المائية بعنوان  تحمد سعد عبد المحسن المسجل بقسم المنازالت والرياضياأ -2

 "المقابل على األداء الخططي لدى ناشئ رياضة الكاراتيه 
توى برنامج للتدريبات النوعية لتحسين مس" حمد على قطب المسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان أ -3

 " ى جهاز المتوازي آنسات تغير القبضات عل أداء
الموافقة على منح الباحثين المذكورين عالية درجة الماجستير فى التربية الرياضية وذلك بناءا  القرار :

ة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعوالحكم على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة 

. 

 :الموضوع الثانى 

 -:بعدأسمائهم اعتماد التقارير السنوية للباحثين االتى 
 الدرجة –القسم  االسم م

 –طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  فتحى السحيمى إبراهيمعبير  1
 ماجستير

 ============= الحافظ  مصطفى عبد السميع عبد 2
 العاب القوى دينا السيد عبد الحميد عثمان 3
 العاب قوى احمد السيد عبد الحميد الفقى  4

  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة  القرار :

 

    :الموضوع الثالث 

 -بعد : أسمائهمتى مد مدة الدراسة للدارسين اآل

والمسجل بقسم المنازالت والرياضات  2009 أكتوبرلكردى المقيد بدورة احمد أسحاق مهيمن إ-1

 .المائية 

حيث المنازالت والرياضات المائية والمسجل بقسم  2009كتوبر المقيد بدورة أ طه مرتضى محمد طه-2

الباحثين من إجراءات البحث يحتاجوا لهذا  ولعدم انتهاء 30/9/2014انتهت المدة القانونية للدارسين فى 

 . 30/9/2015الى  1/10/2014فى الفترة من  أولعام  لمد لمدة

الموافقة بناءا على  موافقة القسم  وبناءا على الطلب المقدم من الدارسين لقسم الدراسات  القرار :

 أ.د / رئيس الجامعة مع رفع األمر للسيدالعليا 

 :الموضوع الرابع 
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التعديل فى لجنة اإلشراب لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد السيد عبد الفتاح حبيب 

 روالمسجل بقسم المواد الصحية بعنوان " الثقافة الصحية وعالقتها بانتشا 2013أكتوبر المقيد بدورة 

 "ساسى بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالجيزة يذ المرحلة األولى من التعليم األالتشوهات القوامية لتالم

 -:لجنة اإلشراف قبل التعديل 

 أستاذ الصحة الرياضية جامعة المنيا       أد/ ناصر مصطفى السويفى             

 أستاذ الصحة الرياضية جامعة حلوان    حمد على حسن                   أ.د/ أ

  14/4/2015بمجلس الكلية المنعقد بتاريخ  هضافتوالذى تم إ

 -:لتصبح لجنة اإلشراف بعد التعديل على النحو التالى 

 معة حلوان أستاذ الصحة الرياضية جا    حمد على حسنأد/ 

 ستاذ مساعد بقسم المواد الصحية أ يوسف عبد العليم  مد/ عبد الحلي

  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةلقسم الموافقة على التعديل الوارد من ا القرار : 

 : الموضوع الخامس 

للعام  2014 أكتوبرغزالة بدورة القيد  الله حمد عبدأ-النظر فى إلحاق كال من الطالبين / عزت السبكى 

بدرجة الماجستير الفرقة األولى وذلك بناءا على موافقة  لجنة الدراسات العليا  2014/2015الجامعى 

 22/5/2015بالجامعة المنعقدة بتاريخ 

 مع فع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة   القرار : 

 : الموضوع السادس

 ة سيادته على دخول قبشأن مواف 25/5/2015الجامعة بتاريخ النظر فيما ورد من أ.د/ نائب رئيس 

وذلك بناء على موافقة هيئة تدريب القوات  2015محمد خالد حسانين شافع امتحان دور يونيه  /الطالب 

   . المسلحة والوحدة التابع لها على دخوله االمتحان

 الموافقة  مع فع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :

 

 :الموضوع السابع 

محمد محسن كمال نصار المسجل بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم /إلغاء تسجيل الدارس 

 .المنازالت والرياضات المائية وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية للتسجيل 

 -:على الدارس المشكلة من  اإلشرافالموافقة بناءا على موافقة لجنة :  القرار

 أ.د/ منى محمد مصطفى    

 .م.د/ احمد محمود عبد الحكيم     أ

  عصام الدين الدياسطى د/ هبة الله 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة 

 :الموضوع الثامن 

 هونييدراسات العليا فى امتحان دور وكيل الكلية للدراسات العليا بتشكيل كنترول ال/  د0النظر فى تكليف أ

 -:وذلك على النحو التالى  2015

 الوظيفة االسم م

 رئيس الكنترول عاصم  هحمدى عبد /د0أ 1

 ضوع محمد عنبربالل  /د0أ 2

 عضو عبد الحليم الله  عبد 3

 عضو جودة مؤمن السيد حسانين  4

 عضو نهى محمود الصواب 5

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 الموضوع التاسع :
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د مجدى محمود فهيم 0د محمد محمد زكى محمود / أ0مادة طرق التدريس / أ أستاذيما ورد من النظر ف

امتحان  بعد من دخول أسمائهمتى الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن حرمان الدارسين اآل لألستاذ

( طالب وطالبة بمرحلة دبلوم الدراسات  10وذلك لتجاوزهم نسبة الغياب وعددهم )  2015 يونيهدور 

  -العليا وهم على النحو التالى :
 مالحظات نسبة الغياب االسم م

    هيهاب على البيأحمد إ 1

   حمد خالد أمحمد  إسالم 2

   حسن شكرى محمود زايد  3

   سالمة حسن سالمة شقير  4

   حمد حمامة أعلى عبد المنعم  5

   بو الفتوح الجارية على محمد أ 6

حرمان من دخول  %100 مصطفى كمنة  إبراهيمكريم  7
 االمتحان

حرمان من دخول  %  76. 47 محمد شاكر سليمان شرباش 8
 االمتحان

حرمان من دخول  %100 حمد الزهار أمصطفى عبد المقتدر  9
 االمتحان

حرمان من دخول  %100 مصطفى ناجد مصطفى السيد  10
 االمتحان

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 : الموضوع العاشر

/ الدكتور  لألستاذد محمد محمد زكى محمود 0مادة علم التدريب الرياضى / أ أستاذالنظر فيما ورد من 

 يهيونبعد من دخول امتحان دور  أسمائهمتى حرمان الدارسين اآلت العليا بشأن وكيل الكلية للدراسا

وهم   األولى( طالب وطالبة بدرجة الماجستير الفرقة  4وذلك لتجاوزهم نسبة الغياب وعددهم )  2015

  -على النحو التالى :

 مالحظات نسبة الغياب االسم م

 حرمان من دخول االمتحان  حمد محمد عبد اللطيف أ 1

 حرمان من دخول االمتحان  أميرة عاطف عبد المنعم العايدى  2

 حرمان من دخول االمتحان  سارة إسماعيل حسن الجندى  3

 حرمان من دخول االمتحان  عبيد  أبوالحسيني  ممدوح طه 4

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار :

 -: الموضوع الحادى عشر

عبد الرحيم  د/ أميرة محمود طه -مجدى محمود فهيم  /د0مادة الوسائل المعينة  أ أستاذالنظر فيما ورد من 

ول امتحان بعد من دخ أسمائهمتى وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن حرمان الدارسين اآل/ لألستاذ الدكتور 

( طالب وطالبة بدرجة الماجستير الفرقة  4وذلك لتجاوزهم نسبة الغياب وعددهم )  2015 يونيهدور 

  -وهم على النحو التالى :  األولى

 م حظات نسبة الغياب االسم م

  %  22 محمد شحات عبد العظيم 1

 حرمان من دخول االمتحان %100 عاطف العايدى  أميرة 2
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  ====== حسنى محمد شلتوت  أسماء 3

  ====== احمد جمال الدين عفيفى  4

  مع رفع األمر للسيد األستاذ رئيس الجامعةالموافقة  القرار :

 : الموضوع الثانى عشر

دورة المقيد بمحمد أحمد مبروك عامر تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضة  للدارس / 

 ألوليادراسة مقارنة بين الفريق المصري وفرق المرتبة " بعنوانوالمسجل بقسم األلعاب  5102 أكتوبر

 " 4102في بطولة العالم للكرة الطائرة رجال 

"A comparative study between the Egyptian team with Top – ranked 

teams in Volleyball Men's World Championship 2014." 
 -:تحت إشراف 

 بالكلية  األلعابأستاذ العاب مضرب  ورئيس قسم           أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي 

 بالكلية  األلعابمدرس بقسم               بطاويعبد الفتاح الد/ خالد 

  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةبناءا على موافقة القسم  لموافقةا :القرار

 :الموضوع الثالث عشر 

يد بدورة المق محمود نبيل محمد محرمة للدارس / يالرياض تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية

 لخاصةاتأثير برنامج تدريبي لتطوير بعض المهارات "بعنوان والمسجل بقسم األلعاب   5102أكتوبر 

 كرة القدم " ناشئيلصغار 

"The effect of a training program for the development of some special 

skills of young soccer's juniors." 
 -ى :تحديد التشكيل التال مع الموافقة : القرار

 أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية                           أ.د/ محمود حسن الحوفي

 مدرس بقسم األلعاب بالكلية                   مؤمن محمد السيد حسانين /د

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة بناءا على موافقة القسم الموافقة : القرار

 : الموضوع الرابع  عشر

حمد أ ية للدارس / إسالم إبراهيم أمينتشكيل لجنة المناقشة الحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياض

والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان "  برنامج تدريبى باستخدام  5105 أكتوبرسالم المقيد بدورة 

على بعض مهارات مجموعتى القوة على جهاز الحلق فى  همهارية ( وتأثير –تدريبات نوعية ) بدنية 

 رياضة الجمباز "  

  -تى أسمائهم :اآل األساتذةتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

أستاذ التدريب المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب     سوى نجا    يعأ.د/ صالح محسن 

 والتربية 

 مناقشاالعملية                                                           

رم ــــة التربية الرياضية بنين بالهـــاذ التدريب بكليــــــأست                         أ.د/ محمد فؤاد حبيب     

 ةـــجامع

 مشرفاحلوان                                                                         

 شرفا م    التمرينات والجمباز ورئيس القسم بالكلية        أستاذ           أ.د/ اشرب عبد اللطيف الخولى     

 

  األساسيةتدريب الجمباز بقسم تدريب الرياضات  أستاذ             حمد خليل              أبوأ.د/ حاتم 

      ين بالهرم جامعة حلوان ة الرياضية بنكلية التربي                                                               

 مناقشا

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة بناءا على موافقة القسم  لموافقةا : القرار
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 : الخامس عشرالموضوع 

بد الحميد ع حمد السيدأالحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس / وتشكيل لجنة المناقشة 

والمسجل بقسم العاب القوى  بعنوان "  تأثير برنامج العاب القوى  5100كتوبر الفقى المقيد بدورة أ

   والسلوك االجتماعي  " ةالمتغيرات البدنيعلى بعض  لألطفال

  -تى أسمائهم :شة والحكم من السادة األساتذة اآلتشكيل لجنة المناق

 أستاذ علم النفس الرياضى كلية التربية الرياضية للبنات     / ماجدة محمد إسماعيل                    أ.د

                                           بالجزيرة جامعة حلوان                                                                 

 مناقشا

 أ.د/ بكر محمد سالم                                 أستاذ العاب القوى ورئيس القسم بالكلية                 مناقشا 

 فا شرأ.د/ محمد عنبر محمد بالل                    أستاذ العاب القوى  بقسم العاب القوى بالكلية          م

 فا مشر         السيسى                         أستاذ مساعد بقسم العاب القوى                       إبراهيمد/ إيمان 

 مدرس بقسم العاب القوى من لجنة اإلشراب  على الدارس          د/ سالى عبد التواب البهواشى         

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة بناءا على موافقة القسم  القرار:

 :الموضوع السادس عشر  

ى محمد حمد مصطفأالحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للدارس /  وتشكيل لجنة المناقشة 

بعض الخصائص بعنوان " الصحية  والمسجل بقسم المواد 5102 أكتوبرسليمان المقيد بدورة 

 " األداءوعالقتها بمستوى  الكاراتيهلفسيولوجية والمورفولوجية لالعب ا

  -تى أسمائهم :تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة اآل

 قشا منا                        أسوانأ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط           عميد كلية التربية الرياضية جامعة 

 فسيولوجيا الرياضة وعميد كلية التربية الرياضية  أستاذ     أباظةحسين درى أ.د/ 

                                                                      جامعة بنها                                                            

 مناقشا 

 فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية             أستاذأ.د/ حمدى عبده عاصم           

                                                                                                                                                    

 مشرفا 

 شرفام                         بالكليةأستاذ مساعد بقسم المواد الصحية          د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم

  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار:

 الموضوع السابع عشر :

لمقيد بدورة ا ة للدارس / فيصل محمد السيد الشاذلييتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياض

ركى على مستوى االتزان الح تأهيليتأثير برنامج  " بعنوانوالمسجل بقسم المواد الصحية  5101 أكتوبر

 . "( دراسة حالة)بنزيف تحت العنكبوتية   اإلصابةبعد 

 

 -: تحت إشراف 

 أستاذ بيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية           عبد الواحد عاصم  ه حمدى عبدأ.د/ 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة بناءا على موافقة القسم الموافقة : القرار

 : الثامن عشرالموضوع 

 الخطاب الوارد من السيد األستاذ / مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بشأن الطلب المقدم من 

/ طاهر محمد محمد الشرقاوى لرغبته فى التسجيل بقسم األلعاب تخصص تنس أرضى والمقيد الطالب

 -: اآلتي 72/5/7105حيث قرر مجلس الجامعة  بجلسته المنعقدة بتاريخ بدرجة الماجستير 
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مدرس مساعد ( بالتسجيل فى التخصصات التى يرغب  –" تتم اإلتاحة للطالب من خارج الكلية ) معيد 

 كل منهم التسجيل بها وطبقاً لالئحة الكلية الداخلية "

إرجاء إبداء الرأى على هذا الموضوع لحين مقابلة أ.د / نائب رئيس الجامعة ولجنة الدراسات  القرار :

 العليا بالكلية 

 ما يستجد من أعمال **

 : الموضوع األول

 لألستاذ الدكتور / عميد الكلية .التفويض 

نين تشكيل لجان الممتحعلى تفويض أ.د / حمدى محمد عباس السيسى عميد الكلية فى  الموافقة القرار :

رفع األمر  مع 2104/2102اعتماد نتائج مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا للعام الدراسى و

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

 حالة انعقاد دائم حتى موعد انعقاد مجلس الجامعة .المجلس فى 

الموافقة على إضافة ما يستجد من موضوعات فى مجلس الكلية ورفعها للسيد أ.د / رئيس  القرار :

 الجامعة .

 : ثانى الموضوع ال

 الطلب المقدم من أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب للموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم 

للباحثة / هناء حسنى شلتوت بعنوان " تأثير األنشطة الترويحية على العائد اإلقتصادى بالمنشآت 

 والمنتجعات السياحية 

 -الموافقة على أن تشكل لجنة المناقشة والحكم من : القرار :

 بكلية التربية الرياضية بالهرم دارة الرياضية األستاذ بقسم اإل  أ.د / محمد محمد الحماحمى 

                                                          جامعة حلوان                                                                 

 مناقشاً 

 مشرفاً  أستاذ الترويح الرياضى وعميد الكلية                      حمدى محمد عباس السيسى أ.د / 

                                    أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    العزيز لبيبأ.د / لبيب عبد 

                                                                                                                                                

 مشرفاً 

 اً مناقش  والمقاييس بقسم األصول بالكلية  االختباراتأستاذ    .د / وائل السيد قنديلأ

 :ثالث الموضوع ال
الطلب المقدم من الدارس / أحمد عبد الرءوب على طلبة لمنحه درجة الماجستير فى التربية الرياضية 

المهارات الهجومية فى كرة السلة منه بعنوان " فاعلية خرائط المفاهيم فى تعلم عن الموضوع المقدم 

 وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية "

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
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تبعاً لإلخطار الوارد من  01/6/1115وذلك نظراً ألن المجلس فى حالة انعقاد دائم حتى 

ويدرج به كافة الموضوعات  السيد أ.د / عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة على المد

 من منح وتسجيل وتعيين .
 :رابع الموضوع ال

سيدة د/ نبال أحمد حسن بدر المدرس طلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الال

وذلك  بذات القسم والكلية والجامعةمساعد بوظيفة أستاذ  بخصوص الموافقة علي تعيين سيادتهابالقسم 

بعد عرض التقرير  م 02/2/5102مساعد بتاريخ بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ  ااجتيازهبعد 

 .بذات القسم والكلية والجامعة مساعد الوارد إلينا من اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : خامسالموضوع ال
 سيدة د/ شيرين محمد طلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الال

ت القسم والكلية بذامساعد بوظيفة أستاذ  بخصوص الموافقة علي تعيين سيادتهاعبد الحميد المدرس بالقسم 

بعد  م 02/2/5102مساعد بتاريخ بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ  اوالجامعة وذلك بعد اجتيازه

الكلية بذات القسم ومساعد عرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ 

 .والجامعة 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : سادسالموضوع ال
  سيدطلب المقدم من البشأن الطرق التدريس والتدريب والتربية العملية خطاب الوارد من قسم ال

مساعد تاذ بوظيفة أس بخصوص الموافقة علي تعيين سيادتهالمدرس بالقسم ليم محمد عبد الحعبد الله د/ 

يخ مساعد بتاربذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ 

ساعد مبعد عرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ  م 02/2/5102

 .بذات القسم والكلية والجامعة 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 

 

 :سابع الموضوع ال
 ة سيدطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الال

ساعد مبوظيفة أستاذ  بخصوص الموافقة علي تعيين سيادتهاد/ رحاب عادل عراقى جبل المدرس بالقسم 

اريخ مساعد بتبنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ  ابذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه

ساعد معلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ بعد عرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة ال م 02/2/5102

 .بذات القسم والكلية والجامعة 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 

 

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

 

 

  أمين سر المجلس

 الكلية رئيس المجلس وعميد 
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