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هحضز اجتواع 

( 161)الجلست رقن 

م 2013/2014في العام الجاهعي 

 م 11/11/2014الونعقدة يوم الثالثاء الووافق 
ـــــــــــــــ 

اجتمع مجلس الكلٌة بمقر إدارة الكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة عشر من صباح ٌوم الثالثاء الموافق 
حمدى محمد عباس السٌسى عمٌد الكلٌة وبحضور /  م برئاسة السٌد األستاذ الدكتور11/11/2014

:-  كل من 

  :واعتذر عن الحضور 

. هحود إبزاهين الباقيزى / د. وتولي أهانت الجلست  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
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز أمل صالح سرور  / د. 6
أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  محمد إبراهٌم الباقٌرى / د .أ. 7
أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أحمد عبد الحمٌد عمارة  / د.أ. 8
أقدم أستاذ مساعد محمود حسن الحوفى    / د.أ. 9

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

13 .
أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة طارق محمد النصٌرى  / د 

والتطوٌر المستمر 
أستاذ متفرغ محمد جمال الدٌن حمادة / د .أ. 14
أستاذ متفرغ سعٌد عبد الرشٌد خاطر  / د .أ. 15
أستاذ متفرغ حسٌن محمد صادق داود / د .أ. 16
أستاذ متفرغ صالح محسن عٌسوى نجا  / د.أ. 17

أستاذ اإلدارة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  محمد عبد العظٌم شمٌس / د .أ
أستاذ ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  منى مصطفى محمد على  / د.أ
رئٌس قسم األلعاب محمد طلعت أبو المعاطى / د .أ
أقدم مدرس  منى محمد كمال / د
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هحضز اجتواع 

( 161)الجلست رقن 

م 2013/2014في العام الجاهعي 

 م 11/11/2014الونعقدة يوم الثالثاء الووافق 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ (160)المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم :  أوًال 
 . م  18/10/2014

جدأل األعمال : نياًال ثا
:  المأضأع األأل 

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

:  المأضأع الثانى 
محمد جمال الدٌن حمادة األستاذ / د .الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من السٌد أ

المتفرغ بالقسم النتداب سٌادته بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف للتدرٌس لمرحلة الدراسات 
  .2015 /2014العلٌا ٌومان أسبوعٌاً خالل العام الجامعى 

/ د .المأافقة على  ن يكأن الحضأر بالكلية  ربعة  يام  سبأعياًال مع رفع األمر للسيد   :القرار 
. رئيس الجامعة 

:  المأضأع الثالث 
وائل / الخطاب الوارد من قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بشأن الطلب المقدم من السٌد د 

السٌد قندٌل األستاذ المساعد بالقسم النتداب سٌادته بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف للتدرٌس 
 . 2015 /2014لمرحلة الدراسات العلٌا ٌومان أسبوعٌاً خالل العام الجامعى 

 /د .المأافقة على  ن يكأن الحضأر بالكلية  ربعة  يام  سبأعياًال مع رفع األمر للسيد   :القرار 
. رئيس الجامعة 

:  المأضأع الرابع 
محمود حسن الحوفى األستاذ / د .الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من السٌد أ

. بالقسم النتداب سٌادته بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف  
/ د .المأافقة على  ن يكأن الحضأر بالكلية  ربعة  يام  سبأعياًال مع رفع األمر للسيد   :القرار 

. رئيس الجامعة 
:  المأضأع الخامس 

عزة محمد العمرى األستاذ / د .الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الطلب المقدم من السٌدة أ
بالقسم النتداب سٌادتها بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف  للتدرٌس لمرحلة البكالورٌوس لمدة 

. ٌوم واحد أسبوعٌاً 
/ د .المأافقة على  ن يكأن الحضأر بالكلية  ربعة  يام  سبأعياًال مع رفع األمر للسيد   :القرار 

. رئيس الجامعة 
:  المأضأع السادس 

والء كامل محمود العبد / بشأن انتداب السٌدة د المنازالت والرٌاضات المائٌة الخطاب الوارد من قسم 
المدرس بالقسم النتداب سٌادتها بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف للتدرٌس لمرحلة 

البكالورٌوس والدراسات العلٌا ٌومى السبت والخمٌس من كل أسبوع خالل الفصل الدراسى األول من 
  .2014/2015العام الجامعى 

/ د .المأافقة على  ن يكأن الحضأر بالكلية  ربعة  يام  سبأعياًال مع رفع األمر للسيد   :القرار 
. رئيس الجامعة 

:  المأضأع السابع 
أحمد محمد عبد العزٌز  المدرس / بشأن انتداب السٌد د التمرٌنات والجمباز الخطاب الوارد من قسم 

 .2014/2015بالقسم النتداب سٌادته بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنى سوٌف خالل العام الجامعى 
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/ د .المأافقة على  ن يكأن الحضأر بالكلية  ربعة  يام  سبأعياًال مع رفع األمر للسيد   :القرار 
. رئيس الجامعة 

: لجنة العالقات الثقافية **
: ل  األأالمأضأع 

تامر /  إدارة الدراسات العلٌا والبحوث بخصوص التقرٌر الدراسً الخاص بالسٌدنالخطاب الوارد م
. األستاذ المساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب بالكلٌة -محمد جمال الدٌن حمادة 

  . حيي المجلس علماًال  :القرار 

 :المأضأع الثانى 

األستاذ المساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة -عادل رمضان بخٌت / الطلب الخاص بالسٌد الدكتور
 .أبحاث فً مجلس الكلٌة القادم  (5)والتروٌح بخصوص تسجٌل عدد 

رئيس / د .  حيي المجلس علماًال أتمت المأافقة على التسجيل مع رفع األمر للسيد ا :القرار 
. الجامعة 

 :المأضأع الثالث 
الخطاب الوارد من وزارة التعلٌم العالً الذي ٌفٌد ضرورة التنسٌق مع وزارة الخارجٌة قبل عقد أى 

. اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أجنبٌة 
  . حيي المجلس علماًال  : القرار 

 :المأضأع الرابع 
سماح محمد حالوة المدرس بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة للموافقة / الطلب المقدم من السٌدة د

بفندق بٌرامٌذ بارك   (المؤتمر الدولى الثالث لإلبداع الرٌاضى  )" كمستمع " على حضور سٌادتها 
  .2014 دٌسمبر 1 نوفمبر حتى 29فى الفترة من 

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

 :المأضأع الخامس 
أمل صالح / د.م.عزة محمد العمرى األستاذ بقسم ألعاب القوى والسٌدة أ/ د.الطلب المقدم من السٌدة أ

بفندق   (المؤتمر الدولى الثالث لإلبداع الرٌاضى  )سرور للموافقة على حضور سٌادتهم  ببحث  فى 
  .2014 دٌسمبر 1 نوفمبر حتى 29بٌرامٌذ بارك فى الفترة من 

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

 :المأضأع السادس 
دعاء حسنى الشلقانى المدرس بقسم األلعاب للموافقة على حضور سٌادتها  / الطلب المقدم من السٌدة د

 نوفمبر 29بفندق بٌرامٌذ بارك فى الفترة من   (المؤتمر الدولى الثالث لإلبداع الرٌاضى  )ببحث  فى 
  .2014 دٌسمبر 1حتى 

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

: لجنة الدراسات العليا أالبحأث **
  :المأضأع األأل  

:- اعتماد التقارير السنأية من األقسام اآلتية

الدرجة القسم اوسم م 

دكتوراة العاب القوى شٌماء عبد العلٌم محلٌس  - 1

ماجستٌر العاب قوى محمود محمد عٌد جاد الشامى  - 2

ماجستٌر العاب قوى والء مجدى بسٌونى عرفة  - 3

ماجستٌر المواد الصحٌة مصطفى أحمد إسماعٌل   4

ماجستٌر المواد الصحٌة أحمد مصطفى سلٌمان  - 5

ماجستٌر  ةالمواد الصحًعمرو محمود محمد غنٌم  - 6

ماجستٌر تمرٌنات وجمباز شٌماء على مهنى  - 7
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ماجستٌر تمرٌنات وجمباز عالء السٌد طنطاوى - 8

ماجستٌر تمرٌنات وجمباز على مصطفى هالل  - 9

دكتوراه تمرٌنات وجمباز نادٌة صالح على السٌد  - 10

ماجستٌر طرق تدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة صباح محمد األعصر  - 11

ماجستٌر طرق تدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أمٌرة حسن هالل  - 12

ماجستٌر طرق تدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة شٌماء إبراهٌم علم الدٌن  - 13

 المأافقة :القرار      
 

: المأضأع الثانى 
محمد عبد المنعم أحمد أبو زٌد المسجل بقسم العاب القوى / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم  للباحث 

تأثٌر استخدام العاب القوى لألطفال على تعلٌم بعض مسابقات العاب القوى للمرحلة " بعنوان 
"    االبتدائٌة األزهرٌة 

: تحت إشراف 
بكر محمد سالم                                     أستاذ ورئٌس قسم العاب القوى / د0أ
عزة عبد الحمٌد العمرى                         أستاذ  بقسم العاب القوى  / د0أ

:-  تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة 
بكر محمد سالم                          أستاذ ورئٌس قسم العاب القوى                                       / د0 أ

مشرفا  
عزة عبد الحمٌد العمرى               أستاذ  بقسم العاب القوى                                               / د0أ

مشرفا 
عاطف عبد الفتاح سٌد أحمد          أستاذ مساعد بقسم العاب القوى                                    / د

مناقشا 
مناقشا أستاذ مساعد بقسم العاب القوى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها  حمدى محمد على             / د

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

محمود محمد عٌد / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
التحلٌل الزمنى كأساس فى تشكٌل " الشامى المسجل بدرجة الماجستٌر بقسم العاب القوى بعنوان 

بطرٌقة  )الوحدة التدرٌبٌة وتأثٌره على العناصر البدنٌة الخاصة والمستوى الرقمى فى الوثب العالى 
 "  (فلوب 

تحت إشراف   
مصطفى مصطفى عطوة                  أستاذ العاب القوى بقسم العاب القوى  / د0أ
إٌمان إبراهٌم السٌسى                         أستاذ مساعد بقسم العاب القوى  / د

 :-تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة 
 محمد محمد زكى          أستاذ مساعد متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة                                                       / د0أ

                                                           العملٌة بالكلٌة                                                                 
مناقشا 

مصطفى مصطفى عطوة             أستاذ العاب القوى بقسم العاب القوى                                / د0أ
مشرفا  

 محمد السٌد محمد حلمى         أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة / د0أ
                                                          حلوان                                                                                

مناقشا  
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إٌمان إبراهٌم السٌسى                   أستاذ مساعد بقسم العاب القوى                                         / د
مشرفا  
  .رئيس الجامعة / د . المأافقة مع رفع األمر للسيد  :القرار 

 
 
 

: المأضأع الرابع 
 شٌماء عبد العلٌم / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 

تأثٌر استخدام خرائط المفاهٌم " عبد الرازق محلٌس المدرس المساعد بقسم العاب القوى بعنوان 
تارٌخ التسجٌل "   كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تالمبرمجة على تعلٌم منهج العاب القوى لطالبا

16/10/2012  
  تحت إشراف

بكر محمد سالم                       أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم العاب القوى بالكلٌة  / د0أ
عزة عبد الحمٌد العمرى          أستاذ بقسم العاب القوى بالكلٌة  / د0أ
نبال احمد بدر                            مدرس بقسم العاب القوى  / د

:- تشكيل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة 
  التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان    ةأحمد ماهر أنور              أستاذ المناهج وطرق التدرٌس بكلً/ د0أ

                                                                                                                                                   
مناقشا  

بكر محمد سالم                  أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم العاب القوى بالكلٌة                / د0  أ
مشرفا 

                                          ةمحمد عنبر محمد بالل           أستاذ بقسم العاب القوى بالكلً/ د0أ
مناقشا    

عزة عبد الحمٌد العمرى          أستاذ بقسم العاب القوى بالكلٌة                                           / د0أ
مشرفا  
 .رئيس الجامعة / د .المأافقة بناءا على مأافقة القسم مع رفع األمر للسيد  : القرار 

: المأضأع الخامس 
كرٌم مراد / د.تعدٌل فى لجنة اإلشراف على الباحثٌن اآلتى أسمائهم بعد والتعدٌل عبارة عن رفع أ

إسماعٌل  
أحمد محمد سامى عبٌة            ماجستٌر   -1
 طارق عاطف الصباحى            ماجستٌر  -2
 محمود إبراهٌم غرٌب               دكتوراه -3

  حٌث تم اإلضافة بالجلسة السابقة
 .رئيس الجامعة / د .المأافقة بناءًال على مأافقة مجلس القسم مع رفع األمر للسيد  : القرار 

: المأضأع السادس 
أحمد رجب محمد الدحدحى المقٌد بدورة أكتوبر /  منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

بناء قائمة للتنمٌة "  والمسجل بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  وموضوع الرسالة 2009
المهنٌة لمعلمات التربٌة الرٌاضٌة للحلقة األولى من مرحلة التعلٌم األساسى فً ضوء معاٌٌر الجودة 

"  الشاملة 
 المأافقة على المنح أذلك  بناء على التقارير الفردية أالتقرير الجماعي للجنة المناقشة :القرار 

أالحكم   
رئيس الجامعة  / د . مع رفع األمر للسيد  
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:  المأضأع السابع 
:-  مد مدة الدراسة للباحثين اآلتى  سمائهم بعد 

  1/10/2014  لمده عام ثانى فى الفترة من 2007محمد فتحى محمود المقٌد بدوره أكتوبر 
.  وذلك بناءاً على موافقة المشرفٌن 30/9/2015حتى 

  1/10/2014 لمده عام أول فى الفترة من 2008أمٌرة حسن حسٌن المقٌدة بدورة أكتوبر 
.  وذلك بناءاً على موافقة المشرفٌن 30/9/2015حتى 

  لمده عامان أول وثانى فى الفترة من 2008محمد حسن أبو زنة المقٌد بدورة أكتوبر 
.  وذلك بناءاً على موافقة المشرفٌن 30/9/2015 حتى 1/10/2013

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

محمد محمود عبد المجٌد سلٌمة المقٌد بدورة أكتوبر / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر للباحث 
تأثٌر استخدام نواتج تعلم بعض "  والمسجل بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بعنوان 2013

" مهارات سالح سٌف المبارزة على بعض المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة 
تحت إشراف  

احمد إبراهٌم عزب                                 أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة / د
 بالكلٌة 

محمد عباس صفوت                              أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  / د
  رشا فرج مسعود العربى                           مدرس بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة/ د

 .رئيس الجامعة / د .المأافقة بناءا على مأافقة القسم مع رفع األمر للسيد  : القرار 
:   المأضأع التاسع 

أحمد حمدي عبد الخالق شرشر المقٌد بدورة أكتوبر / تسجٌل موضوع رسالة الدكتوراه للباحث 
انتقاء طالبات المدارس "  والمسجل بقسم العاب القوى والمدرس المساعد بذات القسم  بعنوان 2013

"  الرٌاضٌة وفقا لبعض القدرات البدنٌة والجسمٌة الخاصة لمسابقات العاب القوى 
تحت إشراف  

بكر محمد سالم                       أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم العاب القوى بالكلٌة  / د0أ
عزة عبد الحمٌد العمرى          أستاذ بقسم العاب القوى بالكلٌة  / د0أ
وائل السٌد قندٌل                  أستاذ مساعد بقسم العاب القوى  / د.م.أ

رئيس / د .مصيفى عيأة على المأضأع  أيرفع األمر للسيد  / د .المأافقة مع اعتراض  : القرار 
 .الجامعة 

 :  المأضأع العاشر 
 2013محمد أحمد عبد الرحمن السٌد المقٌد بدورة أكتوبر / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر للباحث 

برنامج تدرٌبى باستخدام بعض عناصر اللٌاقة " والمسجل بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بعنوان 
" البدنٌة الخاصة وتأثٌره على فاعلٌة أداء بعض مهارات السندا لناشئ الوشو كونغو 

 
:  تحت إشراف 

ٌاسر محمد عبد الجواد الوراقى             أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  / د
عمرو محمد جعفر                                 مدرس مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  / د

 .رئيس الجامعة / د .المأافقة بناءا على مأافقة القسم مع رفع األمر للسيد  : القرار 
:  المأضأع الحادى عشر 

 انتداب أستاذ من كلٌة التجارة وذلك لتدرٌس مقرر اإلحصاء لطالب الدراسات العلٌا الفرقة األولى
 . 2015 /2014ماجستٌر والفرقة األولى دكتوراه للعام الجامعى 

  يرجأ مجلس الكلية سيادتكم أمجلسكم المأقر فى حالة عدم تأافر  ستاذ متخصص فى :القرار 
محمد فؤاد المرشح من كلية التجارة هأ  ستاذ التأمين على  ن يقأم / د.اإلحصاء حيث  ن  
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 بالتدريس 
محمد إبراهيم الباقيرى  ستاذ علم النفس الرياضى بالكلية حيث  نه يقأم بتدريس اإلحصاء فى / د . 

مرحلة الماجستير أالدكتأراه لمدة عشر سنأات متتالية كما  ن الذى يقأم بالتدريس لمادة اإلحصاء 
 فارأق عثمان رئيس قسم علم النفس مع رفع األمر للسيد / د .للدراسات العليا بكلية التربية هأ  

 .رئيس الجامعة / د . 

: ما يستجد من  عمال**
 :  أل المأضأع األ

 :مدير أحدة ضمان الجأدة بشأن المأافقة على ما يلى / د .الخياب الأارد من السيد  
 .إنشاء وحدة األزمات والكوارث بالكلٌة  -
 .تخصٌص مكان مناسب لوحدة األزمات والكوارث  -

 .د رئيس الجامعة .المأافقة على التخصيص مع رفع األمر للسيد  :  القرار
 :  ثانى المأضأع ال

 األستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح محمد عبد العظيم شميس/ د . خالص التهانى للسٌد 
 مع عضأاًال بلجنة القأانين أالتشريعات باإلتحادالختٌار االتحاد الرٌاضى المصرى للجامعات لسٌادته 

 .خالص دعائنا لسٌادته بالتوفٌق ، ولما فٌه خٌر وصالح الرٌاضة الجامعٌة 
  حيي المجلس علماًال :  القرار

 

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

        أمين سر المجلس 

 
     رئيس المجلس وعميد 

الكلية 

محمد إبراهيم / د.  أ

الباقيرى  
 

حمــدى الســيســــى / د.    أ 

 


