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 محضر اجتماع

 (106الجلسة رقم )

 م1613/1614في العام الجامعي 

 م 11/16/1614 الموافق سبتالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 الموافق سبتاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
عميد الكلية وبحضور  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  11/16/1614

  -كل من :

  واعتذر عن الحضور :

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــالجلسة بوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس 

 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ أشرف عبد اللطيف الخولى .1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / إبراهيم محمود غريب .1
 رئيس قسم العاب القوى سالم أ.د / بكر محمد أحمد .3
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم .4
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد .5
 ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أستاذ  أ.د/ منى مصطفى محمد على  .0
 مساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمبازأستاذ  د/ أمل صالح سرور  .7
 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى .1
 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / محمد إبراهيم الباقيرى .9

 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  .16
 أقدم أستاذ مساعد د/ محمود حسن الحوفى   أ. .11
 أقدم مدرس  د/ منى محمد كمال .11
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  .13
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د /مصطفى مصطفى عطوة  .14
 والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع .15

10. 
أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة  د / طارق محمد النصيرى 

 والتطوير المستمر
 أستاذ متفرغ أ.د / محمد جمال الدين حمادة .17
 أستاذ متفرغ أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  .11
 أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود .19
 أستاذ متفرغ أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا  .16

 أصول التربية الرياضية والترويح رئيس قسم  عبد العظيم شميسأ.د / محمد 
 أستاذ بقسم األلعاب   أ.د / كريم مراد محمد 
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 محضر اجتماع

 (106الجلسة رقم )

 م1613/1614في العام الجامعي 

 م 11/16/1614 الموافق سبتالالمنعقدة يوم 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 951رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

  . م 9/9/4152
ً ثا  : جدول األعمالنيا

 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 أحيط المجلس علماً. : القرار

 :  ثانىالموضوع ال

التمرينات والجمباز بشأن انتداب األستاذة / نشأت سالمة الخبيرة بالمعاش الخطاب الوارد من قسم 

لتدريس مادة اإليقاع لطالبات الفرقة األولى ، وكذلك بالعزف والمصاحبة الموسيقية لمادتى التمرينات 

 والتعبير الحركى للفرقة األولى والفرقة الرابعة وكذلك تحديد أجر الساعة وأجر الجلسة لسيادتها .

معاملتها معاملة الخبير على أن يتم تحديد أجر الجلسة مع ها سيادت على انتدابالموافقة  لقرار :ا

 مع مراجعة الشئون المالية مع رفع  كالسنوات السابقة سبعة جنيهات للساعة العمليوعشرون جنيها 

 . األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة

 :  ثالثالموضوع ال

التمرينات والجمباز بشأن انتداب أ.د/ هديات احمد محمد حسنين  )أستاذ الخطاب الوارد من قسم 

متفرغ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى بكلية تربية رياضية  جامعة حلوان( و ذلك لتدريس 

 مادة الجمباز للفرقة الثالثة بنات بواقع يومين أسبوعيا.

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

 : رابع الموضوع ال

الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن انتداب د/ ريم الدسوقي  )المدرس بقسم التدريب 

الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة( لتدريس مادة الجمباز للفرقة الثانية بنات بواقع 

 يومين أسبوعيا.

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

 **شئون أعضاء هيئة التدريس:
 :   ولالموضوع األ

الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد 

عمر الفاروق الشيخ وذلك بخصوص الموافقة على سفرة فى مهمة قومية كحكم دولى فى بطولة العالم 

 42/01/4102م ( مع المنتخب المصرى للكاراتيه وذلك فى الفترة من  4102للكبار بألمانيا ) بريمن 

 م من خالل ترشيح االتحاد المصرى للكاراتيه لسيادته .01/00/4102م الى 

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةعلى أن يحضر القرار الوزارى الموافقة  القرار :

 : ثانىالموضوع ال
 الشيماء عبدد الفتدام محمدود الخفيد السيدة/  بشأن الطلب المقدم من  الخطاب الوارد من قسم األلعاب   

 لحصولها على الدكتوراه .مدرس بذات القسم عيينها بشأن ت المدرس المساعد بالقسم
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : ثالثالموضوع ال
المعيد  محمد الدمرداش محمد كانون/  السيدبشأن الطلب المقدم من الخطاب الوارد من قسم األلعاب  

 مدرس مساعد بذات القسم لحصوله على الماجستير . عيينهلتقسم الب
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 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 

 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 ل  :األوالموضوع 

الطلب المقدم من السيد أ.م.د/ طارق محمد خليل الجمال ـ بشأن المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي 

 / نوفمبر 42الخامس عشر )المؤتمر الدولي الثالث لإلبداع الرياضي( والمقام في فندق بيراميدز بارك 

بعد القدرات التوافقية ، وذلك ببحث بعنوان : "تأثير األلعاب الصغيرة علي تطوير  4102ديسمبر  0ـ  

 والمهارات األساسية لالعبي المشروع القومي للهوكي"

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

قطاع الشئون الثقافية والبعثات والذي يفيد إنهم بصدد اإلعداد لعمل إعالن جديد عن  الخطاب الوارد من

 لسد احتياجات الجامعات والمراكز  4104/4102 ةللعام الثالث للخطة الخمسيخطة البعثات 

 البحثية . 

السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بخطاب بتاريخ تم مخاطبة   القرار :

 -والتخصصات المطلوبة هى : مع رفع األمر للسيد ا.د / رئيس الجامعة 91/91/2194

 

 

 التخصص العدد

 فسيولوجيا التدريب 1

 علم النفس الرياضى 1

 التدريب الرياضى  1

 الترويح الرياضى 1

 مناهج وطرق التدريس فى التربية الرياضية 1

 :  الثالثالموضوع 

قطاع الشئون الثقافية والبعثات بخصوص ما ورد من وزارة  –الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي 

التعليم والبحث العلمي الروسي، والتي بدأت فى وضع خطة قبول المواطنين األجانب الذين يعتزمون 

 نالدارسة فى الجامعات الحكومية لروسيا االتحادية على حساب الجانب الروسي للعامين الدراسيي

افاتهم بالمعلومات المتعلقة بالتخصصات الدراسية التي يحتاج إليها ـ وطلب السفارة مو 4102/4102

ً للقوائم المرفقة في موعد غايته  الجانب المصري، وعدد المرشحين في كل تخصص وفقا

01/2/4102. 

 أحيط المجلس علماً . القرار :
 :  الرابعالموضوع 

  42/1/4102بموافقة مجلس الجامعة الخطاب الوارد من إدارة الدارسات العليا بالجامعة والخاص 

( لطالب حوض النيل شاملة  منح ماجستير 01-منح دكتورة 01منحة دارسيه )  41علي تحديد 

 . اإلعفاء من جميع الرسوم الدراسية
موافقة الكلية على تحديد منحتين إحداهما دكتوراه واألخرى تم مخاطبة إدارة الجامعة ب القرار :

 . للسيد ا.د / رئيس الجامعةمع رفع األمر ماجستير 

 : لجنة الدراسات العليا والبحوث**
  :الموضوع األول  
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منح درجه الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / مراد محمد سعد مصطفى البارودى المقيد بدورة 

ر يبعنوان " فعاليات إدارات التوجيه الفني للتربية الرياضية بالقاهرة فى ضوء معاي 4112 أكتوبر

 الجودة الشاملة " 

عي للجنة الفحص االموافقة على المنح وذلك بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجم القرار :

  مع رفع األمر للسيد ا.د / رئيس الجامعة .والمناقشة 

    -الموضوع الثانى   :

 أكتوبر/ الهام محمد رضا عطوة سليم  المقيدة بدورة  ةالماجستير فى التربية الرياضية للباحث ةمنح درج

بقسم األلعاب  بعنوان " برنامج لتطوير القدرة العضلية باستخدام التدريب الباليستى  ةوالمسجل 4100

 . 1/0/4102العبى الكرة الطائرة جلوس "  وتاريخ تسجيل البحث ل

عي للجنة الفحص االفردية والتقرير الجمالموافقة على المنح وذلك بناءاً على التقارير  القرار :

  مع رفع األمر للسيد ا.د / رئيس الجامعة .والمناقشة 

   -الموضوع الثالث  :

  -السنوية الخاصة بطالب الدراسات العليا والمعتمدة من األقسام اآلتية : رالتقاري اعتماد    

 الدرجة القسم االسم م

 ماجستير التربية الرياضية والترويحأصول  خالد محمد فتحى محمود  -0
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح عثمان عبد المطلب  هالل محمد عبد -4
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح  الله نعمة ابو زيد جمعة جاد 2
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح عم محمد مطر نمحمد عبد الم 2
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح شادى محمد عبد الفتام على  2
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح احمد عثمان محمد حسن  2
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح محمد حسان عبد العزيز ابو النيل 2
 ماجستير والترويحأصول التربية الرياضية  احمد عبد الرؤف على طلبة  1
 ماجستير أصول التربية الرياضية والترويح احمد حمدان احمد خليفة  2
 ماجستير المواد الصحية كريم إبراهيم محمود غريب  01
 ماجستير التمرينات والجمباز احمد على قطب عبد الحليم  00
 ماجستير طرق التدريس والتدريب والتربية العملية لطفى متولى  أميناحمد  04

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .جاء باألقسام  الموافقة  بناء ا على ما  القرار :

  -الموضوع الرابع  :

  -بعد : أسمائهمتى مد مدة الدراسة للباحثين اآل

 مالحظات القسم االسم م

 المائية  تالمنازالت والرياضيا احمد سعد عبد المحسن عبد الحليم  0
 4112أكتوبر دورة 

 0/01/4102مد عام ثالث من 
 21/2/4102الى 

 المائية  تالمنازالت والرياضيا السيد فتحى السيد الفقى  4
 4112دورة أكتوبر 

 0/01/4102مد عام ثالث من 
 21/2/4102الى 

 المائية  تالمنازالت والرياضيا محمود جابر محمد الصعيدى 2
 4111دورة أكتوبر 

مد عام ثانى من 
  21/2/4102/الى 0/01/4102

 المائية  توالرياضيا تالمنازال عدنان سمير درويش  2
 4111 دورة أكتوبر 

/الى 0/01/4102 من مد عامين
21/2/4102 

الى  0/01/4102عام اول من  تمرينات والجمباز  نادية صالح إسماعيل  2
21/2/4102  

  . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةجاء باألقسام  الموافقة  بناء ا على ما  القرار :

 الموضوع الخامس
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 21/2/4102الى  0/01/4102قيد الطالب االتى أسمائهم بعد وذلك لمدة عام فى الفترة من  إيقاف

 -وذلك بناءا على الطلب المقدم من كال منهم وهم :

احمد حلمى عبد الهادى االعصر المقيد بدورة  -4     4111 أكتوبركريم عطية نصار المقيد بدورة 

 4111 أكتوبر

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

 -الموضوع السادس  :

بقسم أصول  4102أكتوبر  ةحمد ربيع محمود سعد  المقيد بدورتعديل فى لجنة اإلشراف  للباحث /أ

داءات الهجومية يم القدرات التوافقية على بعض األفاعلية تقو "التربية الرياضية والترويح بعنوان 

 "   ولالعبي الكونغو ف

 تحت إشراف
د/ وائل السيد قنديل                                        أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية 

 والترويح  

   -: ة عن إضافة مشرف  لتصبح لجنه اإلشراف بعد اإلضافة  على النحو التالىوالتعديل عبار

 د/ وائل السيد قنديل                                  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  

 د/ ناصر محمد حلمى الحنفى                   مدرس علم الحركة بكلية التربية الرياضية بالعريش 

 . للقسميعاد  :القرار 
 عبالموضوع السا

إلتحاقهم  المعاونة بقسم طرق التدريس بشأن الموافقة على الهيئة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء

  -الدكتوراه  وهم : –بالدراسات العليا بمرحلتي  الماجستير 

 د/ محمد بكر سالم                                ) دكتوراه (

 المعبود محمد السيد               ) دكتوراه ( دنسرين عب

 شروق على محمد على ابو النصر            ) دكتوراه (

 ) ماجستير (    أسماء حسنى شلتوت                          

 محمد الشحات عبد العظيم                   ) ماجستير ( 

 ه مع رفع األمر للسيد والدكتوراالموافقة على التحاقهم بالدراسات العليا بمرحلتى الماجستير القرار : 

   .أ.د / رئيس الجامعة 
  نالموضوع الثام

محمود عبد الحافظ المقيد بدورة تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / إسالم 

المائية بعنوان " تأثير استخدام التدريبات  توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 4104اكتوبر 

 الباليستية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو ) كونغ فو ( " 

  تحت إشراف

 تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضيا                  احمد سعيد امين خضر                       /د

 المائية 

 المائية  تد/ احمد عمر الفاروق الشيخ                                       مدرس بقسم المنازالت والرياضيا

رياضات د/ محمد فتحى نصار ابو السعد                                     مدرس بقسم المنازالت وال

 المائية 

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع التاسع

تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / احمد على شعبان عدس المقيد  بدورة 

المائية بعنوان " تقويم رياضة المصارعة  توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 4104 أكتوبر

 "ومراكز الشباب بمحافظة المنوفية  ألنديةاب

  تحت إشراف
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 تد/ احمد عبد الحميد عمارة                                 أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضيا1أ

 المائية 

د/ وائل السيد قنديل                                      أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية 1م1أ

 والترويح بالكلية 

المائية  تبالل مرسى محمد وتوت                                        مدرس بقسم المنازالت والرياضيا

 بالكلية

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع العاشر

تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  عاصم على عبد القادر قنديل المقيد 

تأثير التدريبات " بعنوان  التربية العملية بقسم طرق التدريس والتدريب و 4104أكتوبر  ةبدور

 "لمالكمي الدرجة األولى  المؤثرةللمناطق  ةاللكمات الموجه ةوسرع ةدقالبصرية على 

 تحت إشراف

 ن عيسوى نجا           أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بالقسم سد/ صالم مح1أ

 المائية                                              تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضيا  د/ أحمد سعيد أمين خضر                

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع الحادى عشر

لرحمن مصطفى النجار المقيد تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  عبد ا

عالقة البروفيل "بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بعنوان  4104أكتوبر  بدورة

 "لمتسابقى الوثب الطويل  األداءالبيولوجى بمستوى 

 تحت إشراف

 ليم                                  أستاذ مساعد بقسم المواد الصحية   عد/ عبد الحليم يوس  عبد ال 

 د/ عاط  عبد الفتام  سيد احمد                                    أستاذ مساعد بقسم العاب القوى 

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 

 

 

 الموضوع الثانى عشر

قيدة والء احمد السيد طاحون  المتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة /  

فاعلية برنامج رياضى حركى لتقويم بعض " بقسم المواد الصحية  بعنوان 4102أكتوبر  بدورة

 "االنحرافات القوامية الناتجة عن الحمل 

 تحت إشراف

 مساعد بقسم المواد الصحية                                               أستاذد/ عبد الحليم يوس  عبد الحليم                                  

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع الثالث عشر  

الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / ريهام محمد عبد الستار حنيش  هتسجيل موضوع رسالة دكتورا

بعنوان دريس والتدريب والتربية العملية والمدرس المساعد بقسم طرق الت 4102أكتوبر ة بدور ةالمقيد

 داء العب الدائرة في كره اليد  (وير أالتحليل البيوميكانيكى كأساس بناء التدريبات النوعية لتط"

 إشرافتحت 

 المتفرغ  بقسم طرق التدريس والتدريب  الحيوية اد/ سعيد عبد الرشيد خاطر        أستاذ الميكانيك1أ

 والتربية العملية                                                             

 بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية   الحيوية اد/ خالد عبد الحميد شافع           أستاذ الميكانيك1أ

 العملية                                                            

 أستاذ كره اليد بقسم األلعاب      د/ طارق محمد على النصرى      1أ
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 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع الرابع عشر

ا محمود حسن الحوفى المقيدة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / ليز هتسجيل موضوع رسالة دكتورا

برنامج توجية حركى وإرشاد "والمدرس المساعد بقسم المواد الصحية بعنوان  4102أكتوبر  بدورة

 "|قبل المدرسة  ماقوامية فى مرحلة والوقاية من انتشار التشوهات ال قوامى للحد

 تحت إشراف

 عاصم                    أستاذ بيولوجيا الرياضة بقسم المواد الصحية ورئيس القسم  هد/ حمدى عبد1أ

 د/ مسعود كمال غرابة                   أستاذ القوام بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان 1أ

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع الخامس عشر 

محمود محمد رفعت محمود ة فى التربية الرياضية للباحث / الفلسف هتسجيل موضوع رسالة دكتورا

تأثير استخدام تدريبات "والمدرس المساعد بقسم األلعاب بعنوان  4102أكتوبر  ةتركى المقيد بدور

 "داءات المهارية والوظيفية لناشئي كرة القدم الحركية على بعض األ وعة المساراتالتحمل متن

 تحت إشراف

 د/ محمود حسن الحوفى                                أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية       1أ

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب     ديب بقطر                           أد/ جوزي  ناجى 

 لد عبد الفتام البطاوى                              مدرس بقسم األلعاب بالكلية     د/ خا

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة بناءا على ما القرار:

 الموضوع السادس عشر  

التربية الرياضية وهم على النظر فى قيد الطالب المتقدمين للقيد بمرحلة دبلوم الدراسات العليا فى 

 -النحو التالي :

 مالحظات التقدير االسم م

 4110 جيد على عبد المنعم احمد حمامة 0

 4112 جيد محمد شاكر سليمان شرباش  4

 4112 جيد مصطفى كمنة إبراهيمكريم  2

 4112 جيد عبيد  أبوالحسينى  هممدوم ط 2

 4111 مقبول مصطفى عبد المقتدر احمد الزهار  2

 4112 مقبول سالمة حسن سالمة شقير  2

 4101 مقبول حسن شكرى محمود زايد  2

 4104 مقبول الفتوم الجارية  أبوعلى محمد  1

 4104 مقبول على الباة إيهاباحمد  2

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموافقة  القرار:
وعددهم )  4102/4102ثانيا:  الطالب المتقدمين للقيد بدرجة الماجستير الفرقة األولى دوره أكتوبر 

   -(   طالب وطالبة على النحو التالي : 22

 مالحظات الدبلوم النسبة المئوية التقدير/ االسم م

 خريج جامعة األزهر  % 11.22- امتياز  محمود مختار السيد أبو العطا  0
 معيد  % 12.11  -امتياز   شوقي محمد أبو الحديد حسين 4
 معيد  % 12.20  -امتياز  محمد شحات عبد العظيم شرف الدين 2
 معيد  % 12.22  -امتياز  أحمد صبري عوض محمد يادم 2
 معيدة  % 12.42 –امتياز  حنان شوقى عبد المنعم عبد الباقى 2
   %12.22 –جيد جداً  مصطفى جالل عبد العظيم غانم 2
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 معيدة  % 14.0  -جيد جداً  أسماء حسنى محمد شلتوت 2
   % 10.22 -جيد جداً  أمير محمد صالم أبو عرب 1
 معيدة  %10.20 -جيد جداً  صفاء فتحى كامل عبد الوهاب األشوم 2
   % 10.2  -جيد جداً  وائل رشاد حامد عبد الفتام 01
   % 11.22  - جيد جداً  رشا محمود سامي على شلتوت 00
   % 11.12 –جيد جداً  إسراء إبراهيم عبد العال علوى 04
   % 22.21  -جيد جداً  أحمد عبد المنعم فهمى البخ 02
   % 21.12 –جيد جداً  وسام منصور محمود مسعود 02
   % 21.22 –جيد جداً  أحالم إسماعيل شحاتة حماد 02
   % 21.4 –جيد جداً  إيمان محمد أبو الفتوم يونس داود  02
   % 22.22 –جيد جداً  محمد حسنى عبد الفضيل عبد الحميد 02
   % 22.22 –جيد جداً  أمانى مجدى صالح رمضان 01
   % 22.12 –جيد جداً  آية مجدى إبراهيم الشري  02
   % 22.12جيد جداً  هدير عصام الدسوقى عدس 41
   % 22.24جداً جيد  أميرة عاط  عبد المنعم العايدى 40
   % 22.22 –جيد جداً  محمود رضا محمد محمود األخناوى 44
   % 22.02جيد جداً  أحمد حمزة نصر خطاب 42
   % 22.21 –جيد جداً  أشجان سعيد عبد الغفار األسرج 42
   % 22.22 –جيد جداً  سارة إسماعيل حسن الجندى 42
   % 22.21 -جداً جيد  حسام محمد عبد الحكيم عبد المطلب 42
   % 22.02 -جيد جداً  وئام عبد العزيز محمود شحاتة 42
   % 22.00 -جيد جداً  محمد عبد الحليم محمد النوصى 41
   % 22.2 -جيد جداً  شيماء إبراهيم السيد القاضى 42
   % 22 -جيد جداً  أمير محمد البسيونى العليمى 21
   % 22 - جيد جداً  على درويش على الشامى 20
   % 22.02 -جيد  أحمد محمد إبراهيم خالد 24
   %   22.22 - جيد إيناس أحمد محمد زكريا حسانين 22
   % 22.42 –جيد  أحمد حسام فتحى غراب 22
   % 24.22 –جيد  سارة فتحى أمين ماضى 22
   % 24.21 –جيد  محمد أمير أنور محمد  22
   ^% 20.22 –جيد  مروة صبحى محمد السيد  22
   % 20.21 -جيد  مى عماد دسوقى عليوة 21
   % 21.24 –جيد  محمد محمد عبد الرحمن زين 22
   21.22 –جيد  منار شاكر عبد الفضيل محمد الحاجة 21
   % 21.11 –جيد  شيماء سمير حسيني عبد القادر 20
   % 22.42جيد  أالء احمد عبداللة دبركي  24
   % 22.44جيد إسراء رجاء موسى متولى الكومى  22
   % 22.41جيد  اسامة السيد محمد عبد الرازق 22
   % 21.22جيد  محمود زكريا عبد المعطى زهران  22
   % 21.41جيد  إسالم جمال محمد ابو عمر  22
   % 22.22جيد  على المغاورى ابراهيم قابل  22
   % 22.01جيد  امنية عبد الفتام إبراهيم 21
   % 22.21جيد  محمود محمد ربيع السيد عبد العزيز 22
   % 22.22جيد  دعاء محمد عبد النبى غالى 21
   % 22.24جيد  احمد محمد عبد اللطي   20
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   % 22.22جيد  محمد  زكريا محمد رباص  24
   % 22.02جيد  إسالم وجدى السيد محمد حسانين 22
   4112جيد  العاطى ناص محمود رفعت عبد  22

ستبعد ي(  طالب وطالبة وذلك ألستفاء  األوراق المطلوبة للقيد و 45الموافقة على قيد عدد )  القرار:
 عدد 

هو مجند ولم يحضر موافقة هيئة  الموقف من التجنيد منهم ما واتقدموا ولم يستوف الب(  ط 9) 
تدريب القوات المسلحة على االلتحاق بالدراسات العليا ومنهم ضابط احتياطي وفى حالة حضور أي 

د/ نائب رئيس الجامعة  0منهم موافقة هيئة تدريب القوات المسلحة على التحاقه يرفع األمر أ
   .للسيد أ.د / رئيس الجامعة مع رفع األمر للدراسات العليا والبحوث للموافقة على قيده 

 4102/4102الماجستير الفرقة األولى دوره أكتوبر  ةأسماء الطالب المتقدمين لمرحل ثالثا :  تابع
 ( وهم  2الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا فى التربية الرياضية وعددهم ) 

 مالحظات الدبلوم االسم م

 تربية رياضيةدبلوم  أسامة محمد عبد السميع عمارة 0

 جيد جدا
 

  جيد-دبلوم تربية رياضية  عمرو محمد محمد رمضان 4

  جيد- دبلوم تربية رياضية إبراهيم فتحي إبراهيم غنيم 2

  جيد -دبلوم تربية رياضية  ياسر محمد رأفت محمد عبد البر 2

  جيد- دبلوم تربية رياضية  فادى محمد السيد على سليم 2

  جيد-دبلوم تربية رياضية   الفتام مسلممحمد مبروك عبد  2

  يدج-دبلوم تربية رياضية   أحمد جمال الدين أحمد عفيفى  2

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

 الموضوع السابع عشر 
الى   02/01/4102تحديد  مواعيد امتحان تأهلي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية  في الفترة من  

42/01/4102 . 
 
 
 
 
 

 54/50/5055حتى   54/50جدول امتحان تأهيلي  دكتوراه في الفترة من    

 التوقيت المقرر اليوم والتاريخ

 0-01 المجال العام )  تحريري ( 02/01/4102 األربعاء
 0 -01 المجال المرتبط  ) تحريري (  41/01/4102االثنين 
 0 -01 المجال التخصص ) تحريري (  42/01/4102السبت 

 0 -01 عام + مرتبط + تخصص ) شفوي (  

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  لموافقةا القرار :
 الموضوع الثامن عشر 

اآلداب جامعه المنوفية لمرحله الماجستير الفرقة  اإلنجليزية  من كليةلتدريس اللغة انتداب مدرس 
 .ولمده ثالثون أسبوعا  4102/4102 ىاألولى  للعام الجامع

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

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / كريم إبراهيم محمود 
المعيد  بقسم المواد الصحية  بعنوان " برنامج تدريبى نوعى  4100غريب المقيد بدورة أكتوبر 
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ضية  لناشئي وتأثيره على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية ومستوى أداء مهارات الحركات األر
 . 1/01/4102الجمباز  تاريخ التسجيل 

  تحت إشراف
 د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم             أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية 1أ

 د/ محمد سامى محمود سعيد                      مدرس بقسم التمرينات والجمباز بالكلية 
  -دة األساتذة االتى أسمائهم  :وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السا

د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم              أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية              1أ 
 مشرفا 

        د/ محمد فؤاد حبيب                                    أستاذ قسم التدريب جامعة حلوان                1أ
 مناقشا 

مساعد بقسم المواد الصحية بالكلية               أستاذ د/ عبد الحليم يوس  عبد العليم                  
 مناقشا 

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

حمد على قطب عبد أتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  
برنامج للتدريبات "بقسم التمرينات والجمباز والمسجل بعنوان   4111الحليم المقيد بدورة أكتوبر 
 . "تغير القبضات على جهاز المتوازى آنسات  أداءالنوعية لتحسين مستوى 

 تحت إشراف 
 الكلية لشئون  لووكيالتمرينات والجمباز  مبقس ذشرف عبد اللطي  الخولى           أستاأد/ 1أ -0

 التعليم والطالب                                                                           
 مدرس بقسم التمرينات والجمباز             محمود دياب                    إبراهيمد/  -4

  -:  وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة االتى أسمائهم
 أستاذ متفرغ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى                 د/ هديات احمد  محمد حسانين    1أ

                       نبكلية التربية الرياضية جامعة حلوا                                                             
 مناقشا

أستاذ التدريب الرياضي بقسم طرق التدريس والتدريب           د/ صالم محسن عيسوى نجا1أ
 والتربية 

                                                      العملية بالكلية                                                               
 مناقشا 

  
 الكلية لشئون التعليم  لالتمرينات والجمباز ووكي مبقس أستاذد/ اشرف عبد اللطي  الخولى    1أ

                                                                    والطالب                                                            
 مشرفا

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  جاء بالقسم الموافقة على ما  القرار :
 الموضوع الحادى والعشرون       

تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / محمود محمد عيد جاد الشامى . المسجل لدرجة الماجستير 
بعنوان " التحليل الزمنى كأساس فى تشكيل الوحدة التدريبية الصغرى وتأثيره على العناصر 

قة فلوب ( " حيث أنه استوفى المدة يوالمستوى الرقمى فى الوثب العالى ) بطرالبدنية الخاصة 
 م .  01/4104/ 02القانونية حيث تم تسجيل عنوان البحث بتاريخ 

 تحت إشراف
 العاب القوى بالكلية بقسم د/ مصطفى مصطفى على عطوة                 أستاذ العاب القوى أ.

 مساعد بقسم العاب القوى بالكلية  أستاذ         أ.م.د/ إيمان ابراهيم السيسى .               
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة االتى أسمائهم  

 أ.د/ محمد محمد زكى .                 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية 
بكلية التربية الرياضية . جامعة مدينة السادات                                                          

 مناقشاً 
 بقسمأ.د/ مصطفى مصطفى على عطوة     أستاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة الرياضية 
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ربية الرياضية جامعة مدينة العاب القوى بكلية الت                                                         
  السادات     

                                                                                                                                   
 ً  مشرفا

 رياضية أ.م.د/ محمد السيد محمد حلمى      أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة بكلية التربية ال
                                   جامعة حلوان                                                                          

 مناقشاً 
 أ.م.د/ إيمان ابراهيم السيسى      أستاذ مساعد بقسم العاب القوى. بكلية التربية الرياضية  – 2

سادات                                          جامعة مدينة ال                                                        
 ً  مشرفا

  يعاد للقسم القرار :
 والعشرون الموضوع الثانى

لطفى متولى  أمينتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / احمد 
المعيد  بقسم طرق التدريس  والتدريب والتربية العملية  4100بدورة أكتوبر الله المقيد  على عبد

على مستوى أداء  هلى وتأثيرآلتعليمى لجمباز الموانع باستخدام الحاسب ا  بالكلية  بعنوان " برنامج
   1/01/4102س التربية الفكرية " تاريخ التسجيل رمهارات الجمباز لتالميذ مدا

 
 

  -تى أسمائهم  :شة والحكم من السادة األساتذة اآلوتشكيل لجنة المناق
 د/ سعيد عبد الرشيد خاطر             أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب 1أ

                                       والتربية العملية بالكلية                                                                  
 مشرفا 

 أستاذ بقسم الرياضة المدرسية بقسم المناهج وطرق التدريس ضياء الدين محمد العزب         د/1أ
          الرياضية بالهرم جامعة حلوان    كلية التربية                                                              

 مناقشا 
 د/ مجدى محمود فهيم                أستاذ طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية 1أ

                                        العملية ورئيس القسم                                                                      
 مناقشا 

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  بالقسم جاء الموافقة على ما القرار : 
 والعشرون الموضوع الثالث

  -تى أسمائهم بعد :الدكتوراه  للباحثين اآل –تعديل فى لجنة اإلشراف لرسالة الماجستير  

 التعديل المطلوب عنوان الرسالة االســــم م

 عماد حسن عبيد  0
دية يالتمهتأثير برنامج تدريبي باستخدام األلعاب "

على مستوى أداء بعض مهارات حراس المرمى فى 
 "كرة القدم 

 النى يرفع د/ مصطفى الج
 د / محمود حسن الحوفى 1أ  وإضافة

 د / طارق خليل الجمال                 

 أحمد مدحت أحمد معاذ     4
مستوى أداء بعض " تأثير المباريات المصغرة على 

  "لناشئ كرة القدم   ةوالمهاري المتغيرات البدنية

 النى يرفع د/ مصطفى الج
 د / محمود حسن الحوفى1وإضافة أ

 عبد الرؤف محمد د / طارق  

 عبد الجليل    ممحمود فتو 2
" تأثير استخدام حائط التدريب فى تطوير رد الفعل 
 البسيط والمركب لحراس مرمى كره القدم 

 "الناشين 

 النى يرفع د/ مصطفى الج
 د / محمود حسن الحوفى 1وإضافة أ

 محمود غريب إبراهيمد/ 1أ

2 
 أحمد عبد المنعم الجزازه 

 

تأثير برنامج مقترم باستخدام  تمرينات المنافسة "
على بعض القدرات البدنية والمهارات المندمجة 

 "كره القدم   لناشئي

 النى يرفع د/ مصطفى الج
 د / محمود حسن الحوفى 1وإضافة أ

النى وإضافة يرفع د/ مصطفى الجتأثير استخدام السبورة التفاعلية على تعلم بعض " والء أمين عبد الستار عالم    2
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 د / محمود حسن الحوفى 1أ  المهارات األساسية فى كره القدم "

 أحمد محمد سامى عبيه     2
العالم  ة" البروفيل الفنى للمنتخبات العربية فى بطول

 "م   4102أسبانيا  –رجال  -لكره اليد  
 رفع د/ كريم مراد 

 د  طارق محمد النصيرى 1وإضافة أ

2 
طارق عاط  إبراهيم 

 الصباحي " 
 

دراسة مقارنة بعض متغيرات األداء الفني لمركز "
الجنام بين الفريق القومي المصري والفرق الثالث 

نيا الرجال اسباألولى في بطولة العالم لكرة اليد 
 "م 4102

 رفع د/ كريم مراد وإضافة 
 د / إبراهيم محمود غريب 1أ

1 
محمود  إبراهيممحمود 
 غريب  

تحليل إستراتيجية مراحل الهجوم الخاط  ورمية "
اإلرسال السريع لفرق المربع الذهبى فى بطولة 

 "م  4102العالم لكرة اليد للرجال باسبانيا 

 رفع د/ كريم مراد وإضافة 
 د / محمد جمال الدين حمادة 1أ

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة القرار :
 **ما يستجد من أعمال:

 :  ول الموضوع األ
 -بشأن :السيد أ.د / مدير وحدة ضمان الجودة والتأهيل لإلعتماد  الوارد منالخطاب 

 وكذلك لوحدة ضمان الجودة.تحديث رؤية ورسالة واألهداف اإلستراتيجية للكلية -
  تحديث الئحة وحدة ضمان الجودة علماً بأن الوحدة قد تبنت الالئحة الخاصة بمركز ضمان الجودة بالجامعة.-
تحديث الخطة اإلستراتيجية للكلية كما هي لحين االنتهاء من الالئحة الخاصة بالكلية وكذلك تحديد -

 تاريخ االنتقال للكلية الجديدة.
الموافقة على الطلب لحين االنتهاء من الالئحة الخاصة بالكلية وكذلك تحديد مواعيد انتقال :  القرار

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  الكلية لالئحة الجديدة
 :  ثانىالموضوع ال

من السيد أ.د / حمدى عبده عاصم أستاذ ورئيس قسم المواد الصحية بشأن الموافقة على المشاركة فى طلب المقدم ال
  2-2/ قطر خالل الفترة من للنخبة للرياضة العالمية بالدوحة المؤتمر الدولى 

 . 4102نوفمبر 

 .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة الموفقة :  القرار
 :  ثالثالموضوع ال

مصطفي الجيالني علي ملعب / أسم المرحوم الدكتور  قسم األلعاب بشأن إطالق السيد أ.د / رئيس الخطاب الوارد من
 . كرة القدم بالمركز الترفيهي

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

 بشأن تحديد مواعيد امتحانات دور نوفمبر .

على المواعيد المحددة المتحانات الموافقة  5055أكتوبر  52على أن تبدأ يوم : الموافقة  القرار
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . مواد تأهيلى الدكتوراه النظرية والشفهية مع رفع

 :  خامسالموضوع ال

 . م1025-1024اعتماد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 
 الموافقة  القرار :

 :  سادسالموضوع ال
الجهاز  –الهيئة المعاونة -أعضاء هيئة التدريس  –أعتماد خطة التدريب  )القيادات االكاديمية 

 (اإلداري
 الموافقة  القرار :

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

 المجلس وعميد الكليةرئيس  أمين سر المجلس

 ىــــيســدى الســأ.د/ حم محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 


