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 محضر اجتماع
 (185الجلسة رقم )

 م2016/2017في العام الجامعي 
 م 15/11/2016 الموافقالمنعقدة يوم الثالثاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فقالموا ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
وبحضور كل لكلية محمد طلعت أبو المعاطى عميد ابرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  51/11/2016

 -من :

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 2
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عميرة   3
 التدريس والتدريب والتربية العمليةرئيس قسم طرق  أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / محمد عنبر بالل 6
 رئيس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصيرى  7
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل 8
 رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.د / أمل صالح سرور  9
 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  10
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د / محمد عبد العظيم شميس  11
 أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم 12
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د/ عادل رمضان بخيت  13
  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  14
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد إبراهيم عزب 15

أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير  / محمد عبد المنعم محمود أ.م.د 16
 المستمر 

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  17
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 18
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 19

  عن الحضور : اعتذرو
 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم

 أقدم مدرس  د/ أحمد محمد عبد العزيز   

  وتغيب عن الحضور :
 أستاذ بقسم العاب القوى أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة

 . 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
 (185الجلسة رقم )

 م2016/2017في العام الجامعي 
 م 15/11/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 ـــــــــــــــــــــ
 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ481المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم ) أوالً:

 .م 81/80/6082
ً ثا  : جدول األعمالنيا

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

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

 :  الموضوع الثانى
 المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 

 . 6102 نوفمبر
ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
 أ.د نادية عبدالقادر(-)أ.د ناهد خيري . مناقشة تقرير  المراجعين الخارجيين بشأن 

 . لما ورد بالتقرير  ةتكليف مدير الوحدة بأتخاذ اإلجراءات التصحيحي القرار :
 :  الموضوع الرابع

 والبصرية.بشأن إنشاء وحدة الوسائل السمعية 
 . الموافقة  القرار :

 :  الموضوع الخامس
 االمتحانات.بشأن إنشاء وحدة نظم تقويم 

 . الموافقة  القرار :
 :  الموضوع السادس

 الخريجين.بشأن إنشاء وحدة متابعة وخدمات 
 . الموافقة  القرار :

 الموضوع السابع
 القيادات االكاديمية واإلدارية بالكلية اختيارالطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة  بشان اعتماد معايير 

 . الموافقة  القرار :
 الموضوع الثامن

ربية الت سالطلب المقدم من مدير وحدة ضمان الجودة  بشان اعتماد خطة التعزيز والتطوير لبرنامج بكالوريو
 بنات-الرياضية بنين 

 . الموافقة  القرار :
 الموضوع التاسع

 اعتماد خطة صيانة اآلالت والمعدات والتجهيزات
  الموافقة  القرار :

 الموضوع العاشر
  ( Norms) اعتماد دراسة عن التقييم الكمي للمساحات والتجهيزات واألجهزة والموارد البشرية

  الموافقة  القرار :
 الموضوع الحادية عشر

 كلية التربية الرياضية –أعتماد ميثاق ودليل العمل األخالقي المهني 
  الموافقة  القرار :

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 :ل األوالموضوع 

المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد عباس الخطاب الوارد من قسم 
صفوت األستاذ المساعد بالقسم بخصوص الموافقة على انتداب سيادته لتدريس الشيش " اللياقة " بالمعهد العالى 



4 

 

غير أوقات العمل الرسمية بواقع في  6102/6102األول للعام الجامعى  للفنون المسرحية في الفصل الدراسى
 يوم واحد أسبوعياً .

 الموافقة . القرار :
 : الثانىالموضوع 

الدكتور / أحمد عمر الفاروق الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد 
ل من العام في الفصل الدراسى األوطنطا النتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المدرس بالقسم 

 يوم الخميس من كل أسبوع . 2016/2017الجامعى 

 الموافقة . القرار :
 : الثالثالموضوع 

داب النتاألستاذ بالقسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من السيد أ.د / محمود حسن الحوفى الخطاب الوارد من قسم 
معى لعام الجامن الفصل الدراسى األول سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية في ا

ً أسبوعبواقع يوم واحد  2016/2017  .  يا

 الموافقة . القرار :
 : رابعالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / أميرة 
محمود طه عبد الرحيم األستاذ المساعد بالقسم النتداب سيادتها للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف 

 اً .أسبوعي واحد لمدة يوم 2016/2017عن العام الجامعى 

 الموافقة . القرار :
 : الخامسالموضوع 

 لبيب / أ.د الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن الطلب المقدم من السيد
بية الرياضية جامعة بكلية الترللتدريس عبد العزيز لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة النتداب سيادته 

 بنى سويف .
 على انتداب سيادته يوم واحد اسبوعياً .الموافقة  : القرار

 : سادسالالموضوع 
السيد / محمود إبراهيم غريب المدرس المساعد بالقسم الطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن 

 بشأن تعيينه مدرس بذات القسم وذلك لحصوله على الدكتوراه .
 الموافقة . القرار :

 

 العالقات الثقافية :**لجنة 
 : الموضوع األول

الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/ حمدي عبده عاصم األستاذ بقسم المواد الصحية بشأن الموافقة 
 V Edition of the Diputacion de  pontevdraعلي حضور المؤتمر الدولي المقام بإسبانيا  

GALICA-SALNES 2016   ديسمبر . 6الي  3خالل الفترة من 
ق المطلوبة ) نشرة اورالثقافية باألفاة العالقات االموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع مو القرار :
 . ( الدعوة –المؤتمر 

 : ثانىالموضوع ال
نرمين رفيق محمد عبد العظيم األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية / الدكتورة  ةالسيدالطلب المقدم من 

 62على المشاركة في المؤتمر الدولي بدولة تايالند خالل الفترة من   0/00/6102الرياضى بتاريخ والترويح 
 . 6102ديسمبر  62-

 المطلوبة ) نشرةوراق فاة العالقات الثقافية باألاالموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع مو: القرار 
 .بالضوابط الداخلية للعالقات الثقافيةمع االلتزام  ملخص البحث( –خطاب قبول البحث  –المؤتمر 

 : ثالثالموضوع ال
الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور / مصطفى مصطفى على عطوة األستاذ بقسم ألعاب القوى بتاريخ 

فى الفترة من  lACQA 6102على المشاركة في المؤتمر السابع  لضمان جودة التعليم العالى  0/00/6102
بجامعة أسيوط ببحث بعنوان" فلسفة  وضع المناهج باألقسام العلمية بكليات التربية  6102ير افبر 66إلى  61

 الرياضية  لضمان جودة المنتج فى التعليم العالى .
المطلوبة ) نشرة المؤتمر وراق فاة العالقات الثقافية باألاالموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع مو: القرار 

 ملخص البحث ( . –خطاب قبول البحث  –
 :رابع الموضوع ال
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ن الحكومة الهندية تعتزم تنظيم برامج تدريبية رة أمانة المجالس بشأن االفادة بأإدا الخطاب الوارد من
في المجاالت التنموية المختلفة وذلك في اطار البرامج الهندية للتعاون الفني  6102/6102لعام 

( 0( مرشح أساسي و)6وزارة التعاون الدولي ترشيح )والمنتهي الي طلب  (ITEC)واالقتصادي 
 . تنطبق عليهم شروط المشاركةللبرامج ذات الصلة مما  احتياطي
 أحيط المجلس علماً وأن الموضوعات ليست ذات صفة بالتخصص . القرار :

 :خامس الموضوع ال
وجوائز  6102عن عام  ترشيح لجوائز النيل والتفوقالإدارة أمانة المجالس بشأن  الخطاب الوارد من

، والمنتهي الي طلب  في مجاالت التفوق واآلداب والعلوم االجتماعية 6102الدولة التقديرية عن عام 
موافاته بأسماء من يقع عليهم اختيار الجامعة للترشيح لهذه الجوائز عن العام المذكور مشفوعة بمبررات 

 . تزيد عن صفحة واحدة الترشيح ال
 المجلس علماً .أحيط  القرار :

 :سادس الموضوع ال
/ أمين عام مجلس  ح1أ إدارة أمانة المجالس بشأن الكتاب الدوري الصادر من السيد الخطاب الوارد من

الوزراء المتضمن توجيهات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بالتزام جميع الوزارات واالجهزة 
مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل خارج اطار قانون والمؤسسات والهيئات التابعة لها بعدم التعامل 

والتي تباشر عملها كشركات مدنية  6116لسنة  48الجمعيات والمؤسسات االهلية الصادر بالقانون رقم 
 . غير هادفة للربح في مجال العمل االهلي والتنموي

 أحيط المجلس علماً . القرار :
 : بعساالموضوع ال

إدارة أمانة المجالس بشأن اطار التحديات االمنية المعاصرة وسعي بعض القوي  الخطاب الوارد من
وموافقة السيد رئيس الجمهورية علي ما جاء من توصيات  دالداخلية والخارجية لزعزعة استقرار البال

 عرضت علي سيادته بملف المنظمات غير الحكومية وملف حقوق االنسان ومنها التالي:
 مذكرات تفاهم.....( التي تم التوقيع عليها مع جهات  -عاون ) بروتوكوالتحصر كافة اشكال الت

 .اجنبية ومنظمات غير الحكومية 
 هة ج بيانات عن الدولة ألية حصاءات اوعدم تسليم اية إ. 
 أهمية استطالع الرأى بشأن أية دورات تدريبية تعقد فى الداخل أو الخارج . 

 أحيط المجلس علماً . القرار :
 :ثامن الموضوع ال

ن تم انجازه م بشأن موافاتهم بما دراسات العليا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل
 . المشروعات البحثية

 أحيط المجلس علماً .   القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

 .والتراكمى لتسليم الشهادات للطالب االنتهاء من مراجعة واعالن  نتائج دور نوفمبر 
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : ثانىالموضوع ال
 سماؤهم بالفرقة االولى و الثانية و الثالثة :التقارير الطبية المقدمة من الطالب اآلتى أ

 أحمد عز الدين صالح الدين                                   الفرقة االولى    
 "        "  امال محمد حسين                                                   
 "        "  محمد عبد الرحمن عبد الغفار                                    
 منى فريج السيد                                                               "        "    
 "        " يل جابر الشاويش                                    محمد خل    
 "        " هاجر ناصر ابو عجيزه                                              
 محمد احمد عزب القط                                       الفرقة الثانية      
 "        "                                     اسالم خالد عبد الحميد الشنتورى    
 أحمد خالد حسانين                                              الفرقة الثالثة      

 و يتم عمل كشف للساده األساتذة و إخطارهم.أحيط المجلس علماً  القرار :
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  : ثالثالموضوع ال
د عبد السميع عفيفى من باقيه لإلعادة بالفرقة االولى / انــدى احمـــــ بخصوص تصويب نتيجة الطالبة

 .  ةللفرقة الثانية بمادتين + مادة لغ ةو منقول الى ناجحة
 التوصية بالموافقة . القرار :

 : رابعالموضوع ال
 مراجعــــــــة سجالت التجنيد بجميع الفرق للطالب الذكور ومتابعة قرارات التأجيل . 

علما وجارى استكمال الملفات مع اخطار الطلبة بضرورة احضار نماذج أحيط المجلس   القرار :
 جند . 2،  6التجنيد 

 : خامسالموضوع ال
الطالبات وتسجيل نتائجهم في استمارة المدن الجامعية وذلك لتسكينهم بالمدن دراسة أحوال الطلبة و

 . 6102/6102الجامعية في العام 
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : سادسال الموضوع
و ارسالها الى مكتب االتصال  6102/6102حصائى بأعداد طلبة الكلية الذكور للعام الجامعى عمل بيان إ
 العسكرى.

 .أحيط المجلس علماً  القرار :
 :سابع الموضوع ال

 .6102/6102للعام الجامعى  اإلجابةموافاة ادارة الجامعة باحتياجات الكلية من اوراق 
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : ثامنالموضوع ال
حصائى بأعداد طلبة الكلية المســددين والغيــــر مسددين للرسوم الدراسية وارسالها الى عمل بيان إ

 .  6102/6108للعام الجامعى  اإلداريالتوجيه المالى و
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : تاسعالموضوع ال
 لجميع الفرق واالنتهاء منها و توزيعها على جميع االقسام .تم تعديل الجداول الدراسية 

 .أحيط المجلس علماً  القرار :
 : عاشرالموضوع ال

طالب و طالبه  11 طالبه ) 2طالب و  22لعدد  2015/2016 ةبخصوص تصويب نتيجة الفرقة الرابع
 ً  . فقللكشف المر ( طبقا

ضوء ذلك يتم تصويب درجات التراكمى لهؤالء الطالب  أحيط المجلس علما بالتصويب  , فى القرار :
 و اتخاذ جميع االجراءات القانونية .

  : عشرحادى الموضوع ال
  ةما جاء فى موضوعات وحدة ضمان الجودة فيما يخص فعالية العملية التعليمي ةبخصوص الموافق

 لتى تتلخص فى :او
      أعتماد استراتيجيات التعليم والتعلم .     -0
 رسالة و اهداف البرنامج -6
 الهيكل التنظيمى للبرنامج -3
 معايير اختيار منسق البرنامج -4
 سياسات لجذب الوافدين للكلية -5
 رشادى خطة الدعم األكاديمى و الدعم اإل -2
 للبرنامج المعايير األكاديمية -7
 خطة التدريب الميدانى -1
 خطة تدريب و تعزيز البرنامج الدراسى -2

 ة لالستفادة من نتائج رضا الطالباليات اتخاذ اإلجراءات المناسب -01
 اليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات -00
 اليات اعالم الطالب بنتائج التقويم -06
 التعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية -02
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 الداخلية للبرنامج : ةتشكيل فريق المراجع -08
 من أ.د/ طارق النصيرى                           رئيساً  -أ      
 ق عبد الرؤوف                           عضواً أ.د/طار -ب       
 أ.د/ احمد عزب                                    عضواً  -ج       

 أحيط المجلس علماً .  القرار :
 : ثانى عشرالموضوع ال

 . للبرنامج و المقررات من أ.د/ ناهد خيرى ، أ.د/ نادية عبد القادر ة الخارجيةتشكيل فريق المراجع
 أحيط المجلس علماً .  القرار :

 : ثالث عشرالموضوع ال
بخصوص تطبيق الرسوب الالئحى فى المواد النظرية التطبيقية بحيث يعد الرسوب فى الجانب العملى 

 .و كذلك االمر فى الجانب النظرى  و الغياب فيه رسوب كامل فى المادةا
عى الموافقــــــة على التطبيـــــــق اعتباراً من نتيجة الفصل الدراسى االول للعام الجامالقرار :
 .م 6102/6102

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول
السيد  للباحثة / نسرين عبد المعبود محمد دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية ع رسالةتسجيل موضو

اية اإلنفوجرافيك على تنمية كف استخدامتأثير  "بقسم طرق التدريس  بعنوان  2012أكتوبر  ةبدور ةالمقيد
  "الرياضية للطالبات المعلمات  تنفيذ الجزء الرئيسى بدرس التربية

 تحت إشراف 
 ئيس قسم طرق التدريس رد/ مجدى محمود فهيم            أستاذ و0أ

 .جاء من مجلس القسم  على ما الموافقة  بناءً   القرار :
 الموضوع الثانى  :

 بدورة ةللباحثة / نعمة ابو زيد جمعة جاد الله  المقيد  ة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةتسجيل رسال
 دراسة واقع االدارة بالتمكين في بعض"الرياضية والترويح  بعنوان  بقسم أصول التربية 2012أكتوبر 

  المؤسسات االهلية "
 تحت إشراف   

  دارة الرياضية بقسم أصول التربية  إلستاذ اأ .د/ محمد عبد العظيم شميس    أ
 .جاء من مجلس القسم  على مابناًء  الموافقة   القرار :

 الموضوع الثالث  :
رة أحمد سعيد محمد االشوح المقيد بدو/ للباحث  ةة الرياضيتسجيل رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربي

صرية فاعلية برنامج لتطوير القدرات الب "الرياضية والترويح  بعنوان  أصول التربية بقسم 2012 أكتوبر
                         "علي مستوي االداء لحكام التنس 

 تحت إشراف  
  يةالرياض صول التربيةعلم النفس الرياضي  بقسم أ استاذ .د/ محمد ابراهيم الباقيري     أ

 . والترويح                                                                     
 الرياضية صول التربية التنس بقسم أ بإدارةاستاذ   أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب

 ووكيل الكلية لشئون البيئة .الترويح و                                                                      
 . جاء من مجلس القسم على ما بناءً  الموافقة   القرار :

 
 
 

 الموضوع الرابع   :
كتوبر أمحمد الدمرداش كانون المقيد بدورة /  للباحث ةالرياضيتسجيل رسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية 

للشباب  ةسلالفى بطولة كأس العالم لكرة  المستخدمةفاعلية الطرق الدفاعية "  بقسم االلعاب بعنوان 2011
                         "سنة  12تحت 

 تحت إشراف  
 بقسم األلعاب بالكلية  ستاذأ .د/ طارق محمد عبد الرؤف      أ
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  مدرس بقسم األلعاب    ح الخفيف             اد/ الشيماء عبد الفت
 . جاء من مجلس القسم على ما ءً الموافقة  بنا  القرار :

 الموضوع الخامس :
 ة  للباحث / على كمال  على محمود المقيد بدورةالرياضي تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية 

تعلم عض نواتج الالتغذية الراجعة على ب استخدامتأثير " بقسم طرق التدريس  بعنوان  2012أكتوبر  
 "التعليم األساسى  رحلةالرياضية لتالميذ الحلقة الثانية من م خالل درس التربية

 تحت إشراف 
 ئيس قسم طرق التدريس رد/ مجدى محمود فهيم            أستاذ و0أ

 . جاء من مجلس القسم على ما بناءً  الموافقة   القرار :
 الموضوع السادس:

بقسم  2012أكتوبر   رةالماجستير للباحث / محمود محمد ربيع السيد المقيد بدو تسجيل موضوع رسالة
 "تأثير برنامج مقترح لتأهيل إصابة التواء الكاحل لدى العبى كرة القدم  "المواد الصحية بعنوان 

 تحت إشراف 
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية   / عبد الحليم يوسف عبد العليم   أ.م.د

 د/ السيد صالح السيد أحمد                         مدرس بقسم المواد الصحية 
 .جاء من مجلس القسم  على ما الموافقة  بناءً   القرار :

 الموضوع السابع  :
 2015أكتوبر   عبد الخالق حالوة المقيد بدورة الماجستير للباحث / محمود محمد ةتسجيل موضوع رسال

ى أداء ة لتنمية بعض القدرات التوافقية ومستوتدريبات نوعي "بعنوان  بقسم المنازالت والرياضات المائية
 ") بساى داى ( لدى براعم الكاراتيه   الحركيةالجملة 

     تحت إشراف
  قسم المنازالت والرياضات المائيةد إبراهيم عبد الحميد اإلبيارى            أستاذ مساعد ب0م0أ
   ةد/ رضا يوسف يسرى                            أستاذ مساعد  بقسم المنازالت والرياضات المائي0م0أ

   منازالت والرياضات المائيةد سعد جعفر                          مدرس بقسم الد/ عمرو محم
 . جاء من مجلس القسم على ما الموافقة  بناءً   القرار :

 الموضوع الثامن  :
أكتوبر  ةربدو ةالمقيدصار عبد الغني عبد الرحمن محمود الماجستير للباحثة / انت ةتسجيل موضوع رسال

واقع التخطيط االستراتيجي في االدارات  "بعنوان ة الرياضية والترويح بقسم أصول التربي 2012
  " التعليمية بمحافظة المنوفية 

 تحت إشراف  
 الرياضية والترويحدارة الرياضية بقسم أصول التربية أستاذ اإل د/ محمد عبد العظيم شميس    أ.

 .جاء من مجلس القسم  ما الموافقة  بناًء على  القرار :
 الموضوع التاسع :

م أصول أكتوبر  بقس ةبدور ةالمقيد/ مروة صبحي محمد السيد الماجستير للباحثة  ةتسجيل موضوع رسال
البناء النفسي وعالقته بمستوي انجاز المهام الوظيفية لدي معلمات  "الرياضية والترويح بعنوان  ةالتربي

 "منوفية  التربية الرياضية بمحافظة ال
  تحت إشراف   

 ويحالتراضي  بقسم أصول التربية الرياضية وعلم النفس الري ستاذأ .د/ محمد ابراهيم الباقيري     أ
 . لتعليم و الطالب بالكليةا شئونووكيل الكلية ل                        

 يح والتروالرياضية صول التربية أستاذ طرق تدريس كرة سلة بقسم أ .د/عادل رمضان بخيت          أ
 الترويحمدرس بقسم أصول التربية الرياضية و                حفينةد/ فتحي توفيق 

 .جاء من مجلس القسم  على ما الموافقة  بناءً   القرار :
 الموضوع العاشر  :

بقسم  2012أكتوبر   ةالماجستير للباحث /مصطفي سمير سلطان المقيد بدور تسجيل موضوع رسالة
داء مستوي أ للقدرات التوافقية لتحسينفاعلية برنامج مقترح  "الرياضية والترويح  بعنوان  ةأصول التربي

  "الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية للناشئين  
  تحت إشراف  
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 الرياضية صول التربية أستاذ القياس والتقويم بقسم أ     .د/ وائل السيد قنديل أ
 والترويح ورئيس القسم                                                                      

 التمرينات والجمباز مدرس بقسم  سامة عز الرجال      د/ أ
 .جاء من مجلس القسم  الموافقة  بناًء على ما  القرار :

 الموضوع الحادى عشر  :
 2012أكتوبر   ة بدورةالماجستير للباحثة /اسراء رجاء موسي الكومي المقيد تسجيل موضوع رسالة

 الذكاء الوجداني وعالقته ببعض المهارات النفسية لدي"بعنوان بقسم أصول التربية الرياضية والترويح 
  "معلمات المرحلة االبتدائية  

 تحت إشراف 
  والترويحالرياضية صول التربية أستاذ مساعد بقسم أ  مين رفيق محمد د/ نر..م أ

 والترويح الرياضية صول التربية أمدرس بقسم   د/ محمد حسين بكر            
 الموافقة .  القرار :

 الموضوع الثانى  عشر :
قسم المقيد بدورة أكتوبر  بالماجستير للباحث / عمرو عبد العليم عبدالحميد رخا  تسجيل موضوع رسالة

لبعض المهارات الهجومية بداللة القدرات ه تنبؤيدراسة  "اضية والترويح بعنوان الري أصول التربية
                           "البدنية لالعبي الوشو كونغ فو  

 
 تحت إشراف   

 الرياضية صول التربية أاستاذ القياس والتقويم بقسم  د/ وائل السيد قنديل              أ.
 .والترويح ورئيس القسم 

 .الموافقة   القرار :
 الموضوع الثالث عشر :

 2012بر ة أكتوبدور ة/ مروة محمد عبد الظاهر بسيونى  المقيد ةالماجستير للباحث تسجيل موضوع رسالة
تأثير برنامج تدريبى على مستوى بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية " بعنوان بقسم العاب القوى 
 فترة الطمث لناسئات دفع الجلة " ىوالمستوى الرقمى ف

 تحت إشراف   
 ستاذ بقسم ألعاب القوى  محمد العمرى                   أ .د/ عزةأ

 عبد القادر صقر                مدرس بقسم العاب القوى د/ مروى 
 . جاء من مجلس القسم الموافقة  بناًء على ما  القرار :

 الموضوع الرابع  عشر :
  -: األساتذةالساده  انتدابالرياضية والترويح  بشأن  التربيةالمقدم من قسم أصول  االقتراح

 الرياضية جامعه حلوان  اإلدارةد/ كمال الدين عبد الرحمن درويش              أستاذ .أ
 د/ محمد صبحى حسانين                             أستاذ التقويم بجامعه حلوان .أ

اده ى لعدد الساعات التدريسية للسنالنصاب القانو لة الدراسات العليا نظراً لزيادةبمرح وذلك للتدريس
 .ه الرياضية والقياس والتقويم راالساتذة المتخصصين لالدا

 مع العرض على الجامعة . الموافقة  القرار :
 الموضوع الخامس  عشر :

 التربية الرياضية للباحث / محمود مختار السيد  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى
أبو العطا المسجل بقسم التمرينات والجمباز والمسجل تحت عنوان " برنامج تمرينات بمقاومة الجسم 

 وتأثيره على بعض عناصر اللياقة البدنية ومستوى أداء جملة الحركات األرضية "  TRXبجهاز ال 
 تحت إشراف :

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   خاطر  د/ سعيد عبد الرشيد .أ
 العملية بالكليةوالتدريب والتربية                                                                  

 أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بالكلية   د/ أمل صالح سرور .أ
 :  األساتذةوتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر     .أ
 العملية بالكليةوالتدريب والتربية                                                                   
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 أستاذ ورئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية                 د/ محمد فؤاد حبيب    .أ
 جامعة حلوانالرياضية                                                                   

 أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بالكلية  د/ أمل صالح سرور              .أ
 أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية الزينى       د/ مها محمد عزب .م.أ

 .على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً   القرار :
 الموضوع السادس  عشر :

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / أحمد محمد سامى عبية 
بقسم األلعاب تحت عنوان " البروفيل الفنى للمنتخبات العربيه فى بطولة  2010أكتوبر  ةالمقيد بدور

 " 2011أسبانيا  –رجال  –العالم لكرة اليد 
 تحت إشراف :

 قسم األلعاب بالكلية ورئيس د/ طارق محمد على النصيرى                          أستاذ كرة اليد .أ
 جامعة المنوفية أبو دنيا                مدرس بقسم األلعاب  د/ نورا محمد عبد المجيد نيوى

 ساتذة : نة المناقشة والحكم من السادة األوتشكيل لج
 الرياضية للبنين جامعة  ةأستاذ تدريب كرة اليد بكلية التربي د/ السيد السيد إبراهيم             .أ

 الزقازيق                                                                  
 د/ طارق محمد على النصيرى                 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية .أ
 د/ أكرم كامل إبراهيم                        أستاذ مساعد بقسم االلعاب .م.أ

 . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   القرار :
 الموضوع السابع  عشر :

د النبى غالى / دعاء محمد عب ةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث
تويات لالعبى المس لإلرسالبقسم االلعاب تحت عنوان " دراسة تحليلية لفاعلية االداء الخططى  ةالمسجل

 العليا فى تنس الطاولة  " 
 تحت إشراف :

 د/ جوزيف ناجى أديب بقطر                     أستاذ بقسم األلعاب 0أ
 المنوفية جامعة د/ ماجده فتحى شعلة                               مدرس بقسم األلعاب  

 ساتذة : مناقشة والحكم من السادة األوتشكيل لجنة ال
  ةبقسم األلعاب كلية التربي أستاذ ألعاب المضرب المتفرغ د/ تغريد محمد العراقى      0أ

 امعة الزقازيق جالرياضية بنات 
 ية لأستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب وعميد الك د/ محمد طلعت أبو المعاطى         0أ
 د/ جوزيف ناجى أديب بقطر                     أستاذ بقسم األلعاب 0أ

 . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً   :القرار 
 الموضوع الثامن عشر   :

أكتوبر  رةة بدو/ أيه فتح الله حسن ورد المقيد ة الخاصة بالباحثةتعديل غير جوهرى فى عنوان الرسال
دام تأثير إستخ "من  يير عنوان الرسالةبقسم التمرينات والجمباز والتعديل عباره عن تغ 2012

 ليصبح"  اإلعداديلصف األول الجيرافيك على بعض جوانب تعلم مهارات الجمباز لتلميذات ا
الجيرافيك على تعليم بعض مهارات الجمباز على جهاز  استخدامتأثير "العنوان على النحو التالى 

 "االعدادية  تمرينات األرضية لتلميذات المرحلةال
  يم والتعل التربية ةة اإلعدادية من قبل وزارر المنهج الدراسى للمرحليتغيلوسبب التعديل 

 .على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً   القرار :
 

 الموضوع التاسع عشر  :
األلعاب  بقسم 2010أكتوبر  المقيد بدورة لمده عامين للباحث / أحمد محمد سامى عبية مد مدة الدراسة
 .  10/2/2017حتى  1/10/2015فى الفترة من 

 .على موافقة مجلس القسم  لموافقة بناءً ا  القرار :
 الموضوع العشرون : 
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منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث/ محمود معوض عبد الجواد الصباغ المقيد بدورة 
دية نلثقافى الغذائى لدى المدربين باألبقسم المواد الصحية  بعنوان " دراسة لقياس الوعى ا 2012أكتوبر 

 بمحافظة المنوفية "
 .على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  الموافقة بناءً  القرار :

 :شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة  **
 : الموضوع األول

الى  15يوم  من ةبالكلي ةالتنس المقام ةلبيب بشأن دور عبد العزيز لبيب /أ.د من  ةرير المقدماالتقبشأن 
والكليات  ةطالب من الكلي62المصرى للتنس حيث تقدم عدد تعاون مع االتحاد لام ب12/10/2016

طالب بعد عمل اختبار لهم وتم اعتمادهم حكام عاملين باالتحاد المصرى للتنس  27 االخرى ونجح منهم
وتم استخراج كارنيهات بعد اعتماد مجلس ادارة االتحاد المصرى للتنس لهم حكام درجه ثالثه تحت 

 . 7/11/2016خ االختبار وذلك بتاري
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : ثانىالموضوع ال
التركيب الفك و ةوتثبيت المقاعد بمسامير فيشر سهل ةفى مشروع عمل مقاعد لطالب الكلي بشأن البدء

 .حمد ربيع بعمل ذلك أ/م.و م فينه فتحى توفيق ح د/ -: معا وتكليف كال من
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : ثالثالموضوع ال
دور مخاطر المنشطات   )   نـهـاابشــأن الـطلـب الــمقــدم من قـسم المنازالت بشأن عــمـل نـدوه وعـنـو  

 . ( بالمجال الرياضى
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : رابعالموضوع ال
لدراسى ادم من قسم التمرينات والجمباز بشأن تحديد وقت للتدريب بعد انتهاء اليوم ـبشأن الطلب المق

  .بمقابل مادى رمزى 
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : خامسالموضوع ال
بالدور الثالث تستخدم مخزن للمعرض  ةرض السنوى للمالبس وتم تحديد حجرفى المع ءبشأن البد

  -م ويتم االشراف عليه كال من  6102وخالفه على ان يقام المعرض فى موعده خالل شهر ديسمبر
    .احمد ربيع   /م .م مع مها محمد عزب الزينى  /د .م.أ 

 .أحيط المجلس علماً  القرار :
 

 : سادسالموضوع ال
 ةريالرياضة والتنمية البشن )واــدوه بـعنـد نـقــنات والجمباز بعـمريــسم التـدم من قــب المقـطلـبشأن ال

بقسم  اإليقاعيةأسـتاذ تدريب التمرينات  ساميه الهجرسى /د.وذلك فى حضور أ( وحقوق االنسان 
الموافق  حـلـوان وذلك يـوم الثـالثـاء ةجامعـ ةالرياضي ةالتربي ةوالجمباز الفنى بكليـ اإليقاعيةالتمرينات 

ً صبـاح 00 ةفى الســاعم 62/00/6102   . ا
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : سابعالموضوع ال
رى متضر ةمساعد ةبضرور ةالمجتمع وتنمية البيئ ةالعامة لشئون خدم اإلدارةبشأن الخطاب الوارد من 

 .السيول 
 .أحيط المجلس علماً  القرار :

 : ثامنالموضوع ال
  مهرجان ... ( –ورشة عمل  –بشأن القواعد والضوابط الخاصة بإقامة فعالية ما بالكلية ) ندوة 

 .أحيط المجلس علماً  القرار :
 :ما يستجد من أعمال **

 : الموضوع األول
الطلب المقدم من أ.د / وائل السيد قنديل أستاذ ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح لالشتراك 

 .  61/00/6102-04بمؤتمر الهرم فى الفترة من 
 .الموافقة  القرار :
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 : ثانىالموضوع ال
بيع محمود ر التربية الرياضية للباحث / أحمد فى دكتوراه الفلسفةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 

رات التوافقية فاعلية تقويم القدتحت عنوان " أصول التربية الرياضية والترويح بقسم والمسجل المقيد  سعد
 على بعض األداءات الهجومية لالعبى الكونغ فو " 

 تحت إشراف :
 اس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية القيأستاذ                           وائل السيد قنديلد/ .أ

 بالكلية والترويح                                                                    
 ساتذة : نة المناقشة والحكم من السادة األوتشكيل لج

 القياس والتقويم المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنين أستاذ               محمد صبحى حسانيند/ .أ
  بالهرم جامعة حلوان                                                                  

 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية   أ.د / محمد عبد العظيم شميس
 بالكليةوالترويح                                                                    

 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية أستاذ                           وائل السيد قنديلد/ .أ
 بالكلية والترويح                                                                    

 .الموافقة   القرار :
 : ثالثالموضوع ال

نان ابراهيم عبد ح/  ةفى التربية الرياضية للباحث دكتوراه الفلسفةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 
ناء الجسماني البتحت عنوان " أصول التربية الرياضية والترويح بقسم  ةوالمسجل ةالمقيدالواحد أبو موسى 

 " الرياضية جامعة مدينة السادات وعالقته بالتفوق الدراسى لطالبات كلية التربية 
 تحت إشراف :

 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية أستاذ                           وائل السيد قنديلد/ .أ
 بالكلية والترويح                                                                    

 القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية للبنين أستاذ                عرفة على سالمة د/ .أ
 بالهرم جامعة حلوان .                                                                 

 ساتذة : نة المناقشة والحكم من السادة األوتشكيل لج
 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية أستاذ                           وائل السيد قنديلد/ .أ

 بالكلية والترويح                                                                    
 القياس والتقويم المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنين أستاذ               محمد صبحى حسانيند/ .أ

  بالهرم جامعة حلوان                                                                  
 بكلية التربية الرياضية للبنين القياس والتقويم أستاذ                عرفة على سالمة د/ .أ

 .بالهرم جامعة حلوان                                                                  
 أستاذ علم النفس الرياضى بقسم أصول التربية الرياضية   قيرىأ.د/ محمد إبراهيم البا

والترويح بالكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم                                                                 
 والطالب 

 . الموافقة  القرار :
 : رابعالموضوع ال

تفويض السادة رؤساء األقسام من أقسامهم لإلضافة أو الحذف فى بعض موضوعات أقسامهم فى مجلس 
 الكلية .

 . الموافقة  القرار :
 : خامسالموضوع ال

الخطاب الوارد من أ.د / أمل صالح سرور أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بشأن عقد بروتوكول 
التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وبين قسمى تدريب  تعاون بين قسمى

التمرينات والجمباز وقسم تدريب التعبير الحركى وااليقاع الحركى بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة 
 حلوان بالجزيرة .

 . الموافقة  القرار :
 :سادس الموضوع ال

بشأن الموافقة على ترشيح السيد أ.د/ مسعد سيد عويس األستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية بالهرم 
 جامعة حلوان للحصول على جائزة النيل في العلوم االجتماعية جامعة مدينة السادات .

 . الموافقة  القرار :
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 ............... والله ولى التوفيق. ظهراً  ةالثانينتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 
 

  أمين سر المجلس       

 ةــــــد الكليــــعمي                

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

محمد طلعت أبو أ.د/         

  المعاطى
 


