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 محضر اجتماع

 (175الجلسة رقم )

 م1013/1014في العام الجامعي  عشرحادية الالجلسة 

 م 8/5/1014 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 الموافق ثالثاءالساعة الحادية عشر من صباح يوم ال اجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام
عميد الكلية وبحضور كل  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  8/5/1014

  -من :

  واعتذر عن الحضور :

 .نعيم محمد فوزى د/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــاألستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب وقد أستهل

 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أشرف عبد اللطيف الخولى .1
 العليا والبحوثوكيل الكلية للدراسات  أ.د / إبراهيم محمود غريب .1
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم .3
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم .4
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد .7
 والترويحرئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس .6
 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى .5
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  .8
 أقدم أستاذ مساعد د/ محمود حسن الحوفى    .9

 أقدم مدرس  د/ منى محمد كمال .10
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  .11
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د /مصطفى مصطفى عطوة  .11
 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع .13

14. 
أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة  أ.د / طارق محمد النصيرى 

 والتطوير المستمر
 أستاذ متفرغ أ.د / محمد جمال الدين حمادة .17
 أستاذ متفرغ أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  .16

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على
 والجمبازأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات  د/ أمل صالح سرور

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / محمد إبراهيم الباقيرى
 أستاذ بقسم األلعاب   أ.د / كريم مراد محمد 

 أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود
 أستاذ متفرغ أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا 
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 محضر اجتماع

 (175الجلسة رقم )

 م1013/1014في العام الجامعي  عشرحادية الالجلسة 

 م 8/5/1014 الموافقثلاثاء الالمنعقدة يوم 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 651رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 .م 51/6/4152
 اً: جدول األعماللثثا

 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 أحيط المجلس علماً. : القرار

 :  الموضوع الثانى

 م1014/1017موازنة العام الدراسي أعتماد  -

 أحيط المجلس علماً. القرار :

 :  الموضوع الثالث

لألقسام لتعيينات المعيدين قدد أرسدا السدادة رءسداق األقسدام  4102/4102بخصوص الخطة الخمسية 

احتياج كا قسم خاص بهم من المعيدين سواق بنين أو بنات وسوف يتم رفع هده  الخطدة الدى أ.د / نا د  

ر دديس الجامعددة للدراسددات العليددا والاذددور ءاخددال ف ددراقات اسليددب المعيدددين سددواق بنددين وبنددات  ا ددا  

 لل انون واءحتيا ات الملذة لألقسام .
 من  الموافقة على رفع الخطة الخمسية الخاصة بكلية التربية الرياضية خالل الفترة:  القرار 

مذكرة أ.د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ومذكرة  إرفاقمع  2102/2102الى  2102/2102

 مدير وحدة الجودة فى هذا الشأن .

 :  الموضوع الرابع

 م1013/1014الذساب الختامي للعام الدراسي 

 أحيط المجلس علماً. القرار :

 

 **شئون أعضاء هيئة التدريس:
 :   ولالموضوع األ

 الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمااز بشأن الطل  الم دم من السيدة الدكتورة / صفاق 

 غازى سيد أحمد المدرس بال سم للمواف ة على اجديد اإلعارة لسياداها للعام الثانى بالمملسة 

 العربية السعودية .

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

 :  ثانىالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمااز بشأن الطل  الم دم من السيدة الدكتورة / فيمان كمال الدين 

 فبراهيم المدرس بال سم للمواف ة على اجديد اإلعارة لسياداها للعام الثانى بالمملسة العربية السعودية .

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

 :  ثالثالموضوع ال

الخطاب الوارد من قسم  رق التدريس والتدري  والتربية العملية بشأن الطل  الم دم من السيد 

الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعى األستال المساعد بال سم للمواف ة على اجديد التعاقد لسياداه للعام 

 السابع بالمملسة العربية السعودية .
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :
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 :  رابعالموضوع ال

الخطاب الوارد من قسم علوم الصذة الرياضية بشأن الطل  الم دم من المعيدة / سها أحمد نايا شريب 

 للتعيين فى در ة مدرس مساعد بهات ال سم وللك لذصولها على در ة الما ستير .
 مر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األ القرار :

 :  خامسالموضوع ال

الخطاب الوارد من قسم  رق التدريس والتدري  والتربية العملية بشأن الطل  الم دم من السيد / مذمد 

 بسر مذمد سالم المعيد بال سم لتعيينه مدرس مساعد بهات ال سم وللك لذصوله على الما ستير .
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :

 الموضوع السادس :

الخطاب الوارد من قسم العاب ال وى بشأن الطل  الم دم من السيد الدكتور / مذمد عنار بالل األستال 

 المساعد بال سم لتعيين سياداه أستال بهات ال سم والسلية والجامعة حيث ورد ا رير اللجنة العلمية للترقى

 . 

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

 الموضوع السابع :
الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطل  الم دم من أ.د / كريم مراد مذمد فسماعيا للمواف ة على 

 فعارة سياداه للعما بالخارج .
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  القرار :

 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 الموضوع األول  :

،  SLATفتح باب التعاون مع الجان  السندي بمعهد ساكتشوان للعلوم التطاي ية  بإمسانيةالخطاب الخاص 

، والانك الدولي،   UNDPوالهي يتعاون مع عدد من الجهات السندية والدولية المانذة بما في للك 

 والوكالة السندية للتنمية الدولية. 

مع  ها مع االتجاهات البحثية بالكلية( من القائمة لتماشي3( ، )0الموافقة علي  اختيار البند ) القرار :

 رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة 

 :  الموضوع الثانى

 .الخطاب الخاص باذث ساا التعاون اءقتصادي والفني بين الجان  المصري والااكستاني 
مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس ( من المادة الثانية 7(، )6(، )2الموافقة علي اختيار البنود ) القرار :

 . الجامعة

 : لجنة الدراسات العليا والبحوث**
 :الموضوع األول  

 ( دكتورا  –ما ستير  –) دبلوم  1014اعتماد نتا ج امتذان الدراسات العليا دور يونيه 
 أوء دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية الفرقة اإلولى 

  ال  و الاة                                                   5              عدد الطالب الم يدين              

  ال  و الاة                                                                                                    5        ب الذاضرين                عدد الطال

                                ال  و الاة                                                   5        عدد الطالب النا ذين                  

 عدد الطالب الراساين وليس لهم حق دخول اءمتذان فرصة ثانية  ء يو د  

                              %100                  النساة المئوية للنجاح                  

 الفلسفة فى التربية الرياضية الفرقة الثانية   دكتورا ثانيا 

  ال  و الاة                                                                                            5              عدد الطالب الم يدين            

                                                    ال  و الاة                                                    5               عدد الطالب الذاضرين         

  ال  و الاة                                                                                 5عدد الطالب النا ذين                   

                                    %100النساة المئوية للنجاح                    
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 ملخص النتيجة  األولىثالثا ما ستير الفرقة 

  ال  و الاة                                                                                                       36          عدد الطالب الم يدين           

 الاة                                                                                                           ال  و    37            عدد الطالب الذاضرين      

  ال   1عدد الطالب الراساين  ولهم حق دخول اءمتذان فرصة ثانية        

      ======                                 عدد الطالب الراساين ويتم فلغاق قيدهم 

 قيدهم        ======                                       فافي عدد الطالب الهين ام 

                                                                              %95.11النساة المئوية للنجاح              

 رابعا ما ستير الفرقة الثانية ملخص النتيجة 

  ال  و الاة   65        عدد الطالب الم يدين           

  ال  و الاة                              64       عدد الطالب الذاضرين        

  ال  و الاة                                    64    عدد الطالب النا ذين             

 =====         عدد الطالب الراساين                

  ال  و الاة                               3عدد الطالب الغا اون بعهر           

 النساة المئوية للنجاح                                             

 دبلوم الدراسات العليا ملخص النتيجة   

 لاة                                          ال  و ا 14                      عدد الطالب الم يدين      

  ال  و الاة                                         9                     عدد الطالب النا ذين     

  ال  و الاة  4                       عدد الطالب الراساين     

                                        ال         1عدد  الب راساون ويتم فلغاق قيدهم     

                                           % 64.18                       النساة المئوية للنجاح     

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

    -الموضوع الثاني  :

  -وهم : لدراسات العليا فى التربية الرياضية ا  ال  و الاة دبلوم 9منح عدد 

 التقدير االسم م

  يد  دا   أسامه مذمد عاد السميع عمار  1

  يد أمانى مختار لكى حسام الدين 1

  يد أحمد  مال الدين أحمد عفيفى 3

  يد مذمد ماروك عاد الفتاح 4

  يد عاد السميع مذمد شاكر عاد السميع 7

  يد فبراهيم غنيمفبراهيم فتذى  6

  يد عمرو مذمد مذمود رمضان 5

  يد فادى مذمد السيد على 8

  يد ياسر مذمد رأفت مذمد عاد الار 9

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

 -: الموضوع الثالث

الم يد ب سم المواد  الهوارىللااحث / مذمود فتذى مذمد الرياضية الما ستير فى التربية  منح در ة

برنامج رياضى لتذسين اشو  استدارة الستفين " بعنوان  ةالرياضي التربيةالما ستير فى  الصذية بدر ة

 على بعض الوظا ب التنفسية لهوى اءحتيا ات الخاصة من ضعاف الاصر للمرحلة من  وأثر 

 .سنة (  18 – 17) 
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فرديه والتقرير الجامعي للجنة الفحص الالموافقة على المنح وذلك بناءاً على التقارير  القرار:

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة والمناقشة

 -الموضوع الرابع :

للااحث / عمرو كمال الدين مذمد الاراوى الم يد بدورة  الرياضيةالما ستير فى التربية  ةمنح در 

ب سم المواد الصذية بعنوان " اأثير برنامج اأهيلى بمصاحاة لدغ النذا على ال وة  1010 أكتوبر

 والمدى الذركى ألربطة مفصا الساحا  " 

والتقرير الجامعي للجنة الفحص  فرديةالالمنح وذلك بناءاً على التقارير الموافقة على  القرار:

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة والمناقشة

 -:الموضوع الخامس 

حمد حلمى عاد المجيد غراب الم يد بدورة أكتوبر أللااحث /  الرياضيةمنح در ه الما ستير فى التربية 

والمعيد ب سم أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان " دراسة اذليلية لألنشطة الترويذية  1011

 باءاذاد الرياضي العام للشركات "
والتقرير الجامعي للجنة الفحص  الفرديةالموافقة على المنح وذلك بناءاً على التقارير  القرار:

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة والمناقشة

 -:الموضوع السادس 

للااحث / بسام مصطفى عاد المعطى ليله والم يد بدورة  الرياضيةالما ستير فى التربية  ةمنح در 

أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان " اسويق حمامات السااحة ومردود  ب سم   1011أكتوبر 

 الرياضى بمنط ه الدلتا "  اءستثمار ةعلى عملي

والتقرير الجامعي للجنة الفحص  المنح وذلك بناءاً على التقارير الفرديةالموافقة على  القرار:

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة والمناقشة

 -:الموضوع السابع 

  1011للااحث / أشرف فؤاد حسن  والم يد بدورة أكتوبر  الرياضيةالما ستير فى التربية  ةمنح در 

ب سم ألعاب ال وى بعنوان " اأثير  برنامج م ترح باستخدام ادرياات المشي المتنوع على اذسين بعض 

 " .لدى كاار السن  ةمسونات اللياقة الصذي

والتقرير الجامعي للجنة الفحص  المنح وذلك بناءاً على التقارير الفرديةالموافقة على  القرار:

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة والمناقشة

 -: الموضوع الثامن

حمد ر   مذمد أاشسيا لجنة المناقشة والذسم لرسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحث / 

التربية الرياضية والترويح  بعنوان "  أصولوالمسجا ب سم  1011 أكتوبرالدحدحى  الم يد بدورة 

 اأثير األلعاب الترويذية على المهارات األساسية فى التنس لدى األ فال "  

  : إشرافتحت 

 والترويح  التربية الرياضية أصولالترويح ب سم  أستال  عااس السيسى   مذمد د/ حمدى 0أ

 وعميد السلية                                                                        

التربية الرياضية  أصولالتنس  ب سم  فدارةأستال           د/ لاي  عاد العزيز لاي                      

 والترويح 

  -بعد : أسمائهمتى اآل األساتذةتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 أستال الترويح ب سم أصول التربية الرياضية والترويح   عااس السيسى   مذمد د/ حمدى 0أ

 مناقشاوعميد السلية                                                                        

 التربية الرياضية والترويح                 أصولور يس قسم  أستال/ مذمد عاد العظيم شميس     د0أ

 مناقشا                                                                       
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التربية الرياضية  أصولالتنس  ب سم  فدارةد/ لاي  عاد العزيز لاي                                أستال 

 والترويح         

 مشرفا                                                                      

أستال مساعد ب سم ادري  األلعاب بسلية التربية    زيد على                                 أبود/ناصر 0أ

 الرياضية 

 بالهرم    مناقشا                                                                     

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةلقرار: ا

 -: الموضوع التاسع 

/ شروق على أبو النصر  ةاشسيا لجنة المناقشة والذسم لرسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحث

بعنوان " اأثير استخدام بعض  رق وأسالي   1011المعيدة ب سم  رق التدريس والم يدة بدورة أكتوبر 

ق أنما  التعلم  " وااريخ اسجيا التعلم على فكساب المهارات التدريسية للطالاات المعلمات فى ضو

  11/11/1011لاذث  ا

 : إشرافتحت 

 د/ مجدى مذمود فهيم                                  أستال  رق التدريس ور يس ال سم بالسلية 0أ

 عاد الرحيم                          مدرس ب سم  رق التدريس   همذمود  أميرةد/ 

  -بعد : أسمائهمتى اآل األساتذةتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

أستال  رق التدريس بال سم ونا   ر يس الجامعة لشئون           هولى عاداللد/ عصام الدين مت0أ

 التعليم 

                                                          والطالب                                                                

 مناقشا
 أستال  رق التدريس والتدري  والتربية العملى ور يس د/ مجدى مذمود فهيم   0أ

                                                      ال سم بالسلية                                                            

 مشرفا 

                                                              تدريس بسلية التربيةالأستال  رق التدريس ب سم المناهج  و رق      د/ سذر ياسين شرف الدين    0أ

الرياضية للانات بالجزيرة   امعة  حلوان                                                                         

 مناقشا

   ريس والتدري  والتربية العملية عاد الرحيم   أستال مساعد  ب سم  رق التد مذمود  ه أميرةد/ 

                                                              بالسلية                                                                

 مشرفا 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار: 

 -: الموضوع العاشر

اشسيا لجنة المناقشة والذسم لرسالة  الما ستير فى التربية الرياضية للااحث / عادل  الل شوقى 

ب سم  رق التدريس والتدري   وعنوان الرسالة " برنامج ادرياى   1005عااس  الم يد بدورة أكتوبر  

الذركات  باستخدام امرينات بدنية مو هه لتذسين المستوى المهارى للسالسا الخلفية على  هاز

 . 17/6/1010وااريخ اسجيا الاذث "  األرضية لناشئ الجمااز 

 -:تحت إشراف 

د/ صالح مذسن عيسوى نجا               أستال التدري  الرياضى المتفرغ ب سم  رق التدريس 0أ

 والتدري  

 شئون لالسلية د/ أشرف عاد اللطيب الخولى              أستال ور يس قسم التمرينات والجمااز ووكيا 0أ

 التعلم والطالب                                                                

 د/ ياسر على قط  عاد الذليم                مدرس ب سم التمرينات والجمااز

  -بعد : أسمائهمتى آلااألساتذة تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 



2 

 

د/ صالح مذسن عيسوى نجا            أستال التدري  الرياضى المتفرغ ب سم  رق التدريس 0أ

 والتدري  

                                            والتربية العملى بالسلية                                                                   

 مشرفا

 خولى              أستال ب سم التمرينات والجمااز ووكيا السلية  لشئون التعلم د/ أشرف عاد اللطيب ال0أ

                                                 والطالب بالسلية                                                                          

 مشرفا

ادري  الجمااز ور يس قسم ادري  الرياضات  أستال          د/ مذمد فؤاد حاي                  0أ

     األساسية

للانين بالهرم  امعة حلوان            بسلية التربية الرياضية                                                           

 مناقشا

 ب سم  رق التدريس والتدري  التدري  الرياضى المتفرغ  أستالذمد مذمد زكى               د/ م0أ

                                                 والتربية العملية بالسلية                                                              

 مناقشا 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار: 

 -: الموضوع الحادى عشر

اشسيا لجنة المناقشة والذسم لرسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحثة / الهام مذمد رضا عطوة 

ب سم األلعاب  بعنوان " برنامج لتطوير ال درة العضلية  ةوالمسجل 1011 أكتوبرسليم الم يدة بدورة 

 . 8/1/1013لاذث العاى السرة الطا رة  لوس "  وااريخ اسجيا الباستخدام التدري  الااليستى 

 : إشرافتحت 

د/ مذمود و ية حمدى عثمان          أستال ادري  السرة الطا رة كلية التربية الرياضية  امعة 0أ

 حلوان 

 د/ دعاق مذمد حسنى الشل انى           مدرس ب سم األلعاب بالسلية 

  -بعد : أسمائهمتى األساتذة اآلتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

أستال ادري  السرة الطا رة كلية التربية الرياضية  امعة  / مذمود و ية حمدى عثمان        د0أ 

  حلوان      

                                                                                                                                                    

 ا مشرف

                                أستال السرة الطا رة بسلية التربية الرياضية  امعة حلوان  لهام عاد المنعم احمد    د/ ا0أ

                                                                                                                                                   

 مناقشا 

بالسلية                                     األلعابور يس قسم  أستالالمعا ى               أبود/ مذمد  لعت 0أ

 مناقشا 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار : 

 :_ الموضوع الثانى عشر

الما ستير فى التربية الرياضية للااحث / عاد الرحمن مذمد عاد اشسيا لجنة المناقشة والذسم لرسالة  

والذاصا على بسالوريوس اربية رياضية شعاة فدارة  1008 الرحمن الصااغ الم يد بدورة أكتوبر

والمسجا ب سم أصول التربية الرياضية والترويح بعنوان " فدارة الجودة الشاملة كمدخا لتذسين أداق 

 اب بمذافظة الاذيرة " العاملين بمراكز الشا



2 

 

 : تحت إشراف

 أستال  الترويح ب سم أصول التربية الرياضية والترويح د/ حمدي مذمد عااس السيسى    0أ

 وعميد السلية                                                                   

 أصول التربية الرياضية والترويح بالسليةد/ مذمد عاد العظيم شميس                 أستال ور يس قسم 0أ

  -بعد : أسمائهماالتى  األساتذةتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 أستال  الترويح ب سم أصول التربية الرياضية والترويح د/ حمدي مذمد عااس السيسى    0أ

                                                           وعميد السلية                                                                   

 مشرفا 

 ور يس قسم اإلدارة الرياضية بسلية التربية الرياضية  أستالد/يذيى فسرى مذمد مذروس             0أ

                                                         امعة  نطا                                                                      

 مناقشا

أستال ور يس قسم أصول التربية الرياضية والترويح   د/ مذمد عاد العظيم شميس                 0أ

  بالسلية              

                                                                                                                                                  

 مشرفا

          التربية الرياضية والترويح                      أصولمساعد ب سم  أستالسيد قنديا                د/ وا ا ال

                                                                                                                                                  

 مناقشا 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار : 

  -:  الموضوع الثالث عشر

/ فيهاب مصطفى ص ر  اشسيا لجنة المناقشة والذسم لرسالة  الما ستير فى التربية الرياضية للااحث

ب سم المواد الصذية بعنوان " برنامج اأهيلي م ترح على اذسين  1005حمد  الم يد بدورة أكتوبر أ

 حالة مصابي الشلا النصفي السفلى النااج عن الجلطة المخية )دراسة حالة (  

 : تحت إشراف
 د/ حسين مذمد صادق داود            أستال اإلصابات المتفرغ ب سم علوم الصذة 0أ

  -بعد : أسمائهماالتى  األساتذةة المناقشة والحكم من السادة تشكيل لجن

               د/ حسين مذمد صادق داود            أستال اإلصابات المتفرغ ب سم علوم الصذة    0أ

 مشرفا

 بالهرم للانينأستال اإلصابات والتأهيا بسلية التربية الرياضية    د/ حمدى عاد الرحيم مذمد       0أ

                                                             امعة حلوان                                                           

 مناقشا

 مناقشا           د/ عاد الذليم يوسب عاد العليم        أستال مساعد ب سم المواد الصذية بالسلية       
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة القرار : 

 -: الموضوع الرابع عشر

الم يد / عاد الهادى مذمود عاد الهادى  اسجيا موضوع رسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحث

اأثير استخدام ادرياات السرعة بالم اومة على بعض  "بعنوان  األلعابب سم 1011بدور  أكتوبر 

  "لدى ناشئ كرة ال دم  األداقال درات الادنية وسرعة 
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 -: تحت إشراف

 د/ مذمود حسن الذوفى                     أستال مساعد ب سم األلعاب  بالسلية 

 د/ فا مة عاد الفتاح سليمة               مدرس ب سم األلعاب بالسلية 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار : 

 -: الموضوع الخامس عشر

 ةاسجيا موضوع رسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحث / عزت عادل عزت الم يد بدور

ادرياات نوعيه لتذسين أداق مهارة الش لاة الخلفية " ب سم التمرينات والجمااز بعنوان  1011أكتوبر 

  "ت الجمااز الفنيئاشاالسريعة على  هاز الذركات األرضية لن

  اذت فشراف

 الطالب                 التعليم وكيا السلية لشئون          د/ أشرف عاد اللطيب الخولى                     0أ

 الجمااز د/ أحمد مذمد عاد العزيز                                     مدرس ب سم التمرينات و

 مدرس ب سم التمرينات والجمااز        د/ عال  ه عاد الله فسماعيا                                  

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار: 

 -: الموضوع السادس عشر

العظيم زيدان الم يد اسجيا موضوع رسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحث / عصام فايز عاد 

معوقات ممارسة رياضة المالكمة " الما ية  بعنوان  تب سم المنازءت والرياضيا 1011بدور  أكتوبر 

  "باألندية الرياضية بمذافظة المنوفية 

  اذت فشراف

 الما ية بالسلية  تد/ ياسر مذمد عاد الجواد الوراقى            أستال مساعد ب سم المنازءت والرياضيا

 د/ فتذى اوفيق حفينة                              مدرس ب سم أصول التربية الرياضية والترويح بالسلية     

 الما ية  بالسلية    تد/ احمد كمال عاد الفتاح عيد                مدرس ب سم المنازءت والرياضيا

 رئيس الجامعة الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د /القرار: 
 -: الموضوع السابع عشر

أحمد فؤاد المطاعجى الم يد   اسجيا موضوع رسالة الما ستير فى التربية الرياضية للااحث / اامر

اأثير بعض التدرياات  "ب سم  رق التدريس والتدري  والتربية العملى  بعنوان  1011أكتوبر  بدورة

 "النوعية على مستوى ا تياز اختاارات النجمة الثانية للسااحة 

 : تحت إشراف

 التدري  الرياضى المتفرغ ب سم  رق التدريس والتدري   لستاد/ صالح مذسن عيسوى نجا         أ0أ

 مليةوالتربية الع                                                              

 الما ية بالسلية تزكى حمدو                   مدرس ب سم المنازءت والرياضيا مذمد د/ وسام

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار: 
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 -: الموضوع الثامن عشر

 قسم  رق اق من  وللك بناقا على ما مالت ارير السنوية الخاصة بطالب الدراسات العليا  اآلاي أسماءه

 التدريس والتدري  والتربية العملية  وهم :

 الدر ة لجنة اإلشراف  أسم الااحث  م

 الله د/ عصام الين متولى عاد0أ السيد فتح الله على على انتين  1
 د/ رحاب عادل عراقى  اا 

 دكتورا 

 الله د/ عصام الين متولى عاد0أ سالى احمد سيد احمد  1
 د/ رحاب عادل عراقى  اا

 ما ستير

 الله د/ عصام الين متولى عاد0أ مصطفى عاد السميع عاد الذافظ  3
 د/ احمد مذمود عاد الذسيم 

 ما ستير

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار : 

 الموضوع التاسع عشر

 -ين اآلاي أسماءهم بعد وهم :ثفلغاق قيد الااح

 سبب اإللغاء الفرقة االسم م

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير على سعد سيد أحمد الجزير  1

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير رشا ر   السيد الفخرانى 1

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير على سعيد أبو بسر 3

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير حسن عااس الشال  [مذمود 4

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير مذمد نادى عاد العال زيدان  7

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير مذمد عاد العا ى مذمد عاد الرحمن  6

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  الثانية ما ستير مها ممدوح فهيم شعاان  5

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أحمد مذمد مذمود شذااة  8

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أحمد مصطفى أبو الفتوح بيان 9

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير مذمود يونس يونس عليو   10

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أحمد مذمد كهرمان كابس  11

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير حسام سالمه فيراهم شن  11

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير حنان كمال مذفوظ 13

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أحمد فبراهيم سالم السيد 14

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير األشوحأحمد اركى عاد السميع  17

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أحمد خيرى عاد الله ر   16

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أحمد عاد الوهاب عاد الرازق غرابه 15

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أسامه فسماعيا  ابر ال اصد  18
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 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير أنس مذمد السيد السيد يوسب  19

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير فيهاب على على سيد  10

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير باهر عاد العظيم حسين  11

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير العزيزرامى عا ب عاد  11

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير عااس ر   عااس المصرى  13

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير فهد أحمد فبراهيم الذز 14

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير مذمد سامى أحمد العجمى 17

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير نجوى مذمد أنور السيد 16

 لعدم سداد الرسوم الدراسية  األولى ما ستير ياسر مذمد فوزى مذمد  15

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم عاد الرحمن شذااه مذمد حمود  18

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم فسالم مذمد أحمد خالد 19

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم سامح عا ب أبو الغز حسين  30

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم عالق الدين شذات ر   31

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم مى عادل اوقيق الد وى 31

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم أحمد نادر مذمد حامد هميله  33

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم مذمد أيوبأحمد عاد الجابر  34

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم أحمد عاد الفتاح قاالى  37

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم أحمد مذمد رضورا مرسى 36

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم فسالم كاما فبراميم كاما  35

 سداد الرسوم الدراسيةلعدم  دبلوم سامح أحمد مذمد سابق 38

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم عاد الرحمن سامح مصطفى  39

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم ياسر عاد الذليم لكى أبو باشا  40

 لعدم سداد الرسوم الدراسية دبلوم ناال مذمد مذمد عدلى  41

 إلستفال مرات الرسوب  دبلوم متولى عاد الذد صالح متولى  41

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالقرار: 
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 :لجنة شئون التعليم والطالب **
 :  ول الموضوع األ

بخصوص التظلمات المت دم بها بعض الطالب لاللتماس بمرا عة رصد در ااهم بالمواد بعد سداد 

 -على اآلاى : 44/6/4112الرسوم الم ررة حيث وافق مجلس الجامعة بتاريخ 
ا وم فدارة شئون التعليم بالسلية بعرض التظلمات على السيد األستال الدكتور / عميد السلية أو  -

 من يفوضه إلحالتها الى السنترول المختص .

و اللجنة التى يشسلها عميد السلية لهها الغرض بدراسة التظلمات واذرير أي وم السنترول  -

 وعرضه على السيد أ.د / عميد السلية لعرضه على مجلس السلية .مذضر بنتيجة الفذص 

 التعليم والطالب والسيد الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من أ.د / وكيل الكلية لشئون  القرار :

نترول المختص وأحد أساتذة المادة دون أستاذ المادة لمقدم االلتماس مع رفع األمر أ.د / رئيس الك

 للسيد 

 الجامعة . أ.د / رئيس

 الموضوع الثانى  :

 المصادقة على نتا ج الفرق الدراسية 

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

 **ما يستجد من أعمال:
 :  ول الموضوع األ

المواف ة على اعتماد اشسيا المجالس واللجان الخاصة بوحدة ضمان الجودة والتوصية باستيفاق بشأن 

  اوصيفات الم ررات بالسلية . ميع 
على تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والمجلس التنفيذى لوحدة ضمان الموافقة  القرار :

 مع رفع األمر للسيد ا.د / رئيس الجامعةالجودة 

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

 

  أمين سر المجلس       

 رئيس المجلس وعميد الكلية      

  نعيم محمد فوزى أ.د/   

 حمدى محمد عباس السيسىأ.د/  

 


