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 محضر اجتماع
 (184الجلسة رقم )

 م2016/2017في العام الجامعي 

 م 18/10/2016 الموافقالمنعقدة يوم الثالثاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءالحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

م ورئيس قسلكلية محمد طلعت أبو المعاطى عميد ابرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  18/10/2016

 -وبحضور كل من :االلعاب 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 1

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثبعمل قائم  أ.د / حمدى عبده عاصم  3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 رئيس قسم العاب القوىقائم بعمل  أ.د / مصطفى مصطفى عطوة 5

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  وائل السيد قنديلأ.د /  6

 رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.د / أمل صالح سرور  7

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  8

 العمليةأستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 9

 أستاذ بقسم العاب القوى   محمد عنبر بالل أ.د /  10

  أستاذ  بقسم  المنازالت والرياضات المائية  عبد الحليم محمد عبد الحليمأ.د/  11

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د/ عادل رمضان بخيت  12

  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزيف ناجى بقطر  13

أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير  أ.م.د / محمد عبد المنعم محمود 14
 المستمر 

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  15

 أقدم مدرس  د/ أحمد محمد عبد العزيز    16

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 17

 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 18

  عن الحضور :تغيب و

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة

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

 (184الجلسة رقم )

 م2016/2017في العام الجامعي 

 م 18/10/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 ـــــــــــــــــــــ

 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ381المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم ) أوالً:

فيما عدا الموضوع السادس الخاص بانتداب السيد أ.د / مجدى محمود فهيم  م 02/9/0282

ً للعام  أستاذ ورئيس القسم  الى كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  لمدة يومين اسبوعيا

 م . 0282/0282الجامعى 

 الموافقة على انتداب سيادته يوم واحد أسبوعياً .  القرار :

ً 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 

 . 6102أكتوبر 

ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث

 جامعة مدينة السادات –اعتماد خطة التعزيز والتطوير لبرنامج بكالوريوس التربية الرياضية 

 الموافقة . القرار :

 :  الموضوع الرابع

 -السادة األساتذة :الطلب المقدم من السيد أ.د / محمد طلعت ابو المعاطى بشأن إطالق أسماء 

 أ.د/ عصام الدين متولى عبد الله  -

 أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  -

 أ.د / حمدى محمد عباس السيسى -

 على القاعات الجديدة بالكلية 

 الموافقة . القرار :

 :  الموضوع الخامس

 -الكلية وهم :ة لمجلس يالمذكرة المقدمة بشأن ضم أساتذة ممن ال يتمتعون بعضوية مجلس الكل

  أ.د / بكر محمد سالم 

  أ.د / محمد عبد العظيم شميس 

  أ.د / أحمد إبراهيم عزب 

 الموافقة . القرار :

 :  الموضوع السادس

الطلب المقدم من السيد أ.د / محمد طلعت ابو المعاطى عميد الكلية بشأن اعتماد شعار الكلية المختار 

 من مجلس الكلية .

 الموافقة . القرار :

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 :ل األوالموضوع 
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 محمد عبد المجيد نبوى / الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الطلب المقدم من السيد 

 .وذلك لحصوله على الدكتوراه القسم ذات تعين سيادته مدرس بالمدرس المساعد بالقسم لابو دنيا 

 الموافقة . القرار :

 : الثانىالموضوع 

األستاذ  الحوفيحسن / محمود  الدكتوراالستاذ الطلب المقدم من بشأن الخطاب الوارد من قسم األلعاب 

العام الجامعي  عن بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخللتدريس  سيادتهبشأن انتداب بالقسم 

 .  م1046/1047

 الموافقة . القرار :

 : الثالثالموضوع 

محمد األستاذ  كرم كاملأ/ السيد الدكتور من الطلب المقدم بشأن الخطاب الوارد من قسم األلعاب 

العام  عن بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويفللتدريس  يادتهبشأن انتداب سالمساعد بالقسم 

 .  م1046/1047الجامعي 

 الموافقة . القرار :

 : الرابعالموضوع 

الخطاب الوارد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح  بشأن الطلب المقدم من السيد أ.د / عادل 

عن الفصل الدراسى األول من العام رمضان بخيت لالنتداب بكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف 

 . 6102/6102الجامعى 

 الموافقة . القرار :

 : الخامسالموضوع 

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

الفاروق الشيخ المدرس بالقسم وذلك بخصوص الموافقة علي سفرة )حكم دولي( في بعثة المنتخب 

 - 12لفترة من ( خالل اآنساتالقومي للكاراتيه إلي النمسا للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه )رجال ـ 
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م والمرفق صورة 2/7/1046م بتاريخ 1046( لسنة 726م طبقاً للقرار الوزاري  رقم )24/40/1046

 منه مع الطلب.

 الموافقة القرار :

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

بحاث سيادته أ قسم لتسجيلأحمد محمد عبدالعزيز المدرس بال بناء علي الطلب المقدم من السيد الدكتور/

 وهي كالتالي:
 برنامج تدريبي مقترح لمدارس الجمباز كمؤشر النتقاء الناشئين. 
 تأثير استخدام بعض مهارات الجمباز علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة بناشيء الجودو. 
  دراسة بعض المتغيرات الديناميكية التي تحكم أداء الدائرة الخلفية الكبرى علي جهاز العقلة

 .حلق في جمباز الرجالوال
 الخصائص الديناميكية لمهارة التبليت علي جهاز المتوازيين كمؤشر للتدريبات النوعية. 

فاة العالقات الثقافية اعلي موافقة مجلس القسم مع مو الموافقة علي التسجيل بناءً : القرار 

 .باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة

 : ثانىالموضوع ال
عالن عن الوظائف الشاغرة التى أعلنت عنها إدارة أمانة المجالس بشأن اإل منالخطاب الوارد 

على شروط الوظائف والتقدم لها من خالل الموقع  االطالعوالتى يمكن  األفريقي االتحادمفوضية 

  WWW.aucareers.org اإللكتروني
 المجلس علماً .أحيط تم اإلخطار و: القرار 

 : ثالثالموضوع ال
 االتفاقياتإدارة أمانة المجالس بشأن قيام بعض الجامعات بالتفاوض على  الخطاب الوارد من

والبروتوكوالت التى يتم ابرامها مع الجهات المناظرة لها فى مختلف دول العالم دون التنسيق مع 

والبروتوكوالت التى يتم ابرامها مع  االتفاقياتوزارة الخارجية فى هذا الشأن مع عرض مشروعات 

 الجهات المناظرة على الجهات المعنية عليها.
 أحيط المجلس علماً .تم اإلخطار و القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

 بخصوص استقبال الطالب الجدد و تسكينهم بالفرقة االولى بالكلية و استكمال اوراقهم  .

يتـــم اعتماد حضور الطالب من تاريخ القيد لشئون الطالب على ان يتم اخطار الساده  :القرار 

 القائمين بالتدريس بخطاب رسمى من شئون التعليم و الطالب .
 : ثانىالموضوع ال

األول والثانى للفرقة الثالثة للعام الجامعى  االختياريمن  االنتهاءبخصوص التوصية من 

 بدء المحاضرات و اعداد الكشوف . ةم فى أسرع وقت حتى يتثنى للطلب 6102/6102

 كما يلى : الثانياالول و االختياريألية اختيار طالب الكلية لمادة  اللجنةحددت  القرار :

االول و الثانى ) خمس رغبات ( لكل  باالختياري المحددةيتم تسجيل الرغبات فى االستمارة  -أ

 خالل شهر مارس من كل عام لطلبة الفرقة الثانية . اختياري

 معد مسبقاول معلن وتحديد موعد االختبار خالل االسبوع االول من العام الدراسى من خالل جد  -ب

. 

الخمس فى حال  عدم التزام الطالب بمواعيد االختبار يتم تسكينه فى ضوء احدى الرغبات  -جـ 

 المختارة و المشار اليها .

 : ثالثالموضوع ال

http://www.aucareers.org/
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طالب الفرق المختلفة ولديهم مواد تخلف يتم إخطارهم بخطاب رسمى أو التوقيع بكشوف التخلفات  

 للطالب لمعرفة الميعاد .

يتم اخطار طلبة الفرقة الثانية والثالثة و الرابعة اخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول  القرار :

 .وتوقيع الطالب فى كشوف التخلفات 

نوفمبر بخطاب مسجل بعلم الوصول مدون به عدد المواد و تاريخ امتحان  رويتم اخطار طالب د -0 

 كل ماده .

الراسبون فى التربية العملية )بالفرقة خارج والمسجلين من ال يتم اخطار طالب الفرص األخيرة و-3 

 . الثالثة و الرابعة( بخطاب مسجل بعلم الوصول

 : رابعالموضوع ال
اخطار الساده اعضاء هيئة التدريس بأن القوائم فى بداية العام الدراسى تكون غير نهائية وبالتالى أخذ 

  القوائم .الغياب باالسم و ليس برقم الطالب فى الشعبة حتى استقرار 
الطالب  -8تعتبر قوائم الفرقة االولى فقط غير نهائية وقوائم باقى الفرق نهائية فيما عدا :  القرار :

من شئون المحول الى الكلية يتم اعتبار حضوره من تاريخ قيده بالكلية بناًء على خطاب صادر 

 . الطالب بالكليةالتعليم و

الطالب القائم بإجراءات التحويل من الكلية يعتبر ملزماً بالحضور فى جميع المحاضرات لحين -0 

 احضار موافقة الكلية الراغب فى التحويل اليها و يتم ذلك من خالل : 

 اقرار موقع من الطالب بااللتزام فى الحضور. -أ

 ة .ن هذه االجراءات ليست نهائيأ ب : يضاف الى نموذج بيان الحالة

 : خامسالموضوع ال
الطلب المقدم من الطالب / محمد ابو النور معتز أبو النور عالم المقيد بالفرقة الثانية لقبول عذره عن 

 و ذلك لظروف مرض والده و أنه المرافق له . 6102/6102دخول االمتحـــــان عن العـــام الجامعى 
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 . لعدم استيفائه للطلب المقدمتم رفض الطلب المقدم من الطالب نظراً  القرار :

 : سادسالموضوع ال
 بخصوص التقرير الطبى المقدم من الطالب : 

ن الطالب يعانى من حمى تيفــــــوديه و يوصى حيث أ محمد رفعت نجيب زايد بالفرقة الثانية -0

 . 62/9/6102براحه لمدة اسبوعين من 

يعانى من وجود شرخ و تم عمل جبس حمد  بالفرقة االولى حيث ان الطالب اسالم أحمد حسين أ -6

 . 8/01/6102و يوصى براحه لمدة اسبوعين من 

الموافقة على تقرير الطالب / محمد رفعت نجيب زايد نظراً لخطورة المرض و اخطار  :القرار 

 الساده القائمين بالتدريس بالفرقة الثانية .

بالموافقة على طلب الطالب / اسالم احمد حسين احمد على حضوره كمستمع  ةكما توصى اللجن -

 و اخطار الطالب بذلك بخطاب رسمى .

 : سابعالموضوع ال
بخصوص ما جاء بمحضر قسم طرق التدريس والتربية العملية من االنتهاء من اعداد خطابات توزيع 

 الطالب على المدارس .

على ما ذكره  رية للتربية العملية و ذلك بناءً يخص االعمال االدا حيط المجلس علماً بكل ماأ القرار :

 التربية العملية.االستاذ رئيس قسم طرق التدريس والتدريب و السيد

 : ثامنالموضوع ال

 2/0/6102بخصوص ما ورد بجلسة قسم أصول التربية الرياضية والترويح يوم الثالثاء الموافق 

البند ثانياً: اعتراض السيد االستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيم شميس على خطة الدراسة بالقسم على 

الرياضية  بالقسم بتدريس مادة برامج التربية السلةتكليف أ.د/عادل رمضان بخيت أستاذ تدريس كرة 

 بالقسم .

 تم رفض االعتراض . القرار :

 : تاسعالموضوع ال
 بخصو ص الموضوعات الواردة من الجودة بخصوص :

 الية جذب الطالب للكلية
 الية التعامل مع مشكلة نقص الموارد

 الية لتشجيع الطالب علي االستعانة بالمراجع العلمية
 الجامعيالية لعدم اجبار الطالب علي شراء الكتاب 

 اليات اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لشكاوي الطالب
 اليات التغلب علي مشكلة ضعف حضور الطالب

 المصداقية في الوعود المقدمة استجابة للشكاوي والمقترحات
 .الموافقة  القرار :

 

 :دراسات العليا **لجنة ال

 : الموضوع األول
 . 1046تأهليى دكتوراه دوره أكتوبر  نتيجة اعتماد

  الموافقة القرار :

 : الموضوع الثانى

( طالب متقدم لدرجه  95 وعدد )  الرياضية التربيةفى  الفلسفة( طالب دكتوراه  8النظر فى قيد عدد ) 

( طالب  دبلوم الدراسات العليا فى التربية  9الماجستير فى التربية الرياضية الفرقة األولى وعدد ) 

 -الرياضية  على النحو التالى :

 -:وهم  2016/2017كتوبر أدكتوراه الفرقة األولى دورة  للقيد بدرجةأوال   الطالب المتقدمين 
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 مالحظات مـــــــــــــــاالس م

  عاصم عبد القادر على قنديل 4

  عبد الرحمن بسيونى عبد الرازق 1

  محمد صبحى فتوح عبد الصمد 2

  محمد عبده على ابراهيم رسالن 1

  محمد شلتوتهناء حسنى  9

  هالة عبد السالم حمزة هيكل 6

  والء احمد السيد طاحون 7

  منى يحيى أمين البصال 8

 

 2016/2017الطالب المتقدمين للقيد بالماجستير الفرقة األولى دورة اكتوبر  -ثانياً :

 مالحظات التقدير االســـــــــــــــــم م

  جيد محمد ممدوح جابر عيد مرسى  4

  جيد جد سارة جمال محمد اسماعيل  1

  جيد جد بهاء ابراهيم عبد الحميد الصعيدى  2

  جيد جدا السعيد عبد السالم على الشينى  1

  جيد على خالد محمد غنيم  9

  جيد جدا احمد محمد عطا مهنى  6

  جيد جدا مصطفى محمد عطا مهنى  7

 جيد دبلوم مقبول مصطفى عبد المقتدر احمد الزهار  8

  جيد اسالم احمد عبد اللطيف العقباوى  5

  جيد احمد زكى السيد حبيب  40

  ممتاز  مع مرتبة الشرف سارة مصطفى عبدالله محمد  44

  جيد احمد عصمت ابراهيم العفيفى  41

  جيد محمد أحمد أحمد الجزاوى  42

  جيد سعد اسماعيل سعد عبد الكريم  41

 دبلوم جيد مقبول عال محمد حجازى عبد الحفيظ  49

  امتياز مع مرتبة الشرف احمد اشرف  محمد البش  46

  جيد عباس رجب عباس المصرى  47

  جيد احمد محمد على ابو طلبة  48

  جيد اسالم ابراهيم رشاد ابو حصوه  45

  جيد احمد عبد المنعم محمد عبد الغفار عبد الوهاب  10

  جيد احمد سعيد محمد عبد الحليم بدر  14

  امتياز مع مرتبة الشرف محمود جابر عبد العزيز زهو  11

  جيد على احمد محمد نصيب  12

  جيد هادى جمال الدين سليمان محمد التهامى  11

  جيد أحمد حمدى محمود الفوالى  19

  جيد محمد حمدى محمود الفوال  16

  جيد محمد كساب مصطفى حسب الله  17
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  جيد دينا مصطفى محمد سعيدة  18

  جيد احمد صابر كامل البرعى  15

  جيد احمد شعبان السيد السيسى  20

 دبلوم جيد مقبول مانى مختار زكى حسام الدين أ 24

  جيد أحمد عبدالله عبد العزيز سالم  21

  جداجيد  نورهان ماهر صالح الدين القطان  22

  جيد مصطفى وجدى السيد حسنين صالح  21

  جيد جدا مصطفى عبد الكريم عبد العزيز السيد الشون 29

 دبلوم جيد جدا جيد جدا محمد ابراهيم عبد الواحد ابو موسى  26

   أحمد محمد عبد الحكم طبانة  27

 دبلوم جيد جدا مقبول رمضان بسيونى عبد العزيز الغنام  28

  جيد جدا سلمى اشرف  اسماعيل عابدين  25

  جيد محمود صبحى رجب سيد احمد  10

  جيد ساره عاطف فتحى خليل محمد  14

  جيد جد مع مرتبة الشرف تيسير عبد الفتاح محمد الخفيف  11

  جيد جدا محمد عبد العزيز امين على  12

  مرتبة الشرفامتياز مع  عبد العزيز طارق عبد الرشيد مصطفى جلهوم  11

  جيد جدا محمد اشرف عبد الفتاح محمد هدهد  19

  جيد جدا تؤه محمد عصام زكى البحيرى  16

  جيد جدا عبد الحميد محمد سمير عبد الحميد خليل  17

  جيد اسالم محمد عبد السالم سالمه  18

  جيد جدا ايمان سمير عبد الفتاح الهوارى  15

  امتياز مع مرتبة الشرف محمد حسين فهمى عبد الظاهر  90

 دبلوم جيد جدا جيد رامى سمير السيد سالمة  94

  جيد خالد محمد فتحى محرم  91

 دبلوم جيد جدا جيد سامح عاطف ابو العز حسين  92

  جيد جدا مصطفى محمود حامد الجمسى  91

  جيد محمود النادى محمد عبد الصمد دسوقى  99

  جيد جدا احمد محمد عبد الهادى خلف  96

  جيد بكر ناصر السيد صقر  97

  جيد زمن حسنى عبد العزيز عليوه  98

  جيد عبد الناصر محمود سعيد خضر  95

 2017/ 2016الطالب المتقدمين للقيد بمرحلة الدبلوم  دورة اكتوبر -: ثالثا 

 مالحظات التقدير مــــــــــــــــاالس م

  مقبول خالد على عبد الستار على  4

  مقبول محمد توفيق جالل دنيا  1

  مقبول حمد الشرقاوى محمد محروس على أ 2

  مقبول اسالم ابو العال محمد ابراهيم  1

  مقبول محمد جمال السيد جبر  9

 

 الموافقة  القرار :
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 الموضوع الثالث   :

المدرس المساعد  ث / محمود إبراهيم غريب حللبا دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية منح درجة

سريع لفرق المربع األرسال ال ةة مراحل الهجوم الخاطف ورمييتحليل استراتيج"بعنوان  بقسم األلعاب

 "1042العالم لكره اليد للرجال بإسبانيا  الذهبى فى بطولة

 .على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنه الفحص والمناقشة  وذلك بناءً 

 . الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الرابع   :

اللعاب المقيد بقسم اث / محمود فتوح عبد الجليل للباح الماجستير فى التربية الرياضية ةمنح درج

 لحراس مرمى كره القدم"تأثير استخدام حائط التدريب فى تطوير رد الفعل البسيط والمركب "بعنوان 

  . على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنه الفحص والمناقشةوذلك بناًء 

 .الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم  القرار :

 : الخامسالموضوع  

بقسم ث / عمرو عبد المحسن محمد عبد الفتاح المقيد حاضية للباالماجستير فى التربية الري منح درجة

 يكيةبرنامج تدريبى نوعى فى ضوء الخصائص الكينمات" بعنوان  المنازالت والرياضات المائية

 "وتأثيرها على مهاره الكنس لالعبى الكونغ  فو 

 والمناقشةوذلك بناًء على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الفحص 

  الموافقة بناء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع  السادس  :

 الفتاح  المقيد بقسم أصول التربيةث / شادى محمد عبد ة للباحالماجستير فى التربية الرياضي منح درجة

  "لناشئ التنس  " بناء بطارية للقدرات التوافقيةوالترويح بعنوان   يةالرياض

  ةالفحص والمناقش ةى التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنعلوذلك بناًء 

 . الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السابع :

ولمدة ثالثون   11/40/1046الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا لمرحلة الدبلوم والتى تبدأ من  -

 .أسبوعا

  الفرقة الثانية ( والتى تبدأ من-ر فى التربية الرياضية ) الفرقة األولى الخطة الدراسية لدرجة الماجستي -

 .ولمدة ثالثون أسبوعا  11/40/1046

 الفرقة الثانية (-تربية الرياضية ) الفرقة األولى الخطة الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى ال -

 .ولمدة ثالثون أسبوعا   11/40/1046والتى تبدأ من 

 . الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الثامن :

انتداب أحد الساده األساتذة  من كليه اآلداب جامعه المنوفية لتدريس  ماده اللغة اإلنجليزية  لطالب 

ولمدة ثالثون   11/40/1046والتى تبدأ من   1046/1047أكتوبر  ةدور الفرقة األولى ماجستير

 .أسبوعا 

 .وافقة الم القرار :

 الموضوع التاسع :

 تشكيل رساله الماجستير للباحث / محمد عبد الموجود مصطفى النجار  المقيد بقسم ألعاب القوى بعنوان 

التعليم  ة الصغرى لطلبةالتعليمي ةالوحد الوثب الطويل كأساس لتوزيع ةالتحليل الزمنى لمسابق "

 . 42/4/1049تم تسجيل موضوع الرسالة " األساسى 

 :تحت إشراف 

 أستاذ بقسم ألعاب القوى   د/ مصطفى مصطفى عطوه                    0أ

 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس  والتدريب  م د/ عبد الله عبد الحليم محمد على       0أ
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 ذ بقسم ألعاب القوى ام د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى                        أست0أ

 والحكم على النحو التالى : المناقشةتشكيل لجنة 

 أستاذ بقسم ألعاب القوى   د/ مصطفى مصطفى عطوه                  0أ

أستاذ بقسم الميدان والمضمار كلية التربية الرياضية  إيمان محمد نصر عبد الله د/ 0أ

 جامعة الزقازيق  

 مساعد بقسم ألعاب القوى  د/ إيمان مبروك السيسى                             أستاذ0م0أ

 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس  والتدريب  م د/ عبد الله عبد الحليم محمد على       0أ

 الموافقة ) تم التصويت داخل مجلس الكلية وبموافقة كافة اعضاء مجلس القسم ( . القرار :

 الموضوع العاشر  :

للباحث / أحمد أمين لطفى متولى عبد الله المدرس  ة فى التربية الرياضيةدكتوراه الفلسف ةتسجيل رسال

تحليل الحركى األبعاد فى ضوء ال عليميه ثالثيةتصميم نماذج ت "المساعد بقسم طرق التدريس بعنوان 

 "  ة الرياضيةالتربي ةوتعلم بعض مهارات الجمباز لدى طالب كلي ةالمكاني وتأثيرها على القدرة

 :تحت إشراف 

 المتفرغ بالقسم  ةا الحيويكيد خاطر                       أستاذ الميكانيد/ سعيد عبد الرش0أ

 لدين               مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةد/ أحمد طلحه حسين حسام ا

 . الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 :الموضوع الحادى عشر 

/ شروق محمد على أبو النصر  المدرس  ةللباحث ةالرياضي ةفى التربي ةدكتوراه الفلسف تسجيل رسالة

استراتيجية التعلم المعكوس على مستوى تأثير استخدام  "المساعد بقسم طرق التدريس بعنوان 

  التحصيل المعرفى والتفكير اإلبداعي لمقرر مادة طرق التدريس "

 :تحت إشراف 

 دريس وقائم بعمل رئيس جامعه مدينةعبد الله               أستاذ طرق الت د/ عصام الدين متولى0أ

 السادات  

  ة العمليةد/ أحمد طلحه حسين حسام الدين          مدرس بقسم  طرق التدريس والتدريب والتربي

 . الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الثانى عشر  :

بقسم  حث / محمود محمد عبد الخالق حالوةللبا الماجستير  فى التربية الرياضيةتسجيل رسالة 

ة بعنوان " تدريبات نوعيه لتنمية بعض القدرات التوافقية ومستوى أداء المنازالت والرياضات المائي

 ى داى ( لدى براعم الكاراتيه ") بساالجملة الحركية 

 تحت إشراف   

   بقسم المنازالت والرياضات المائيةبيارى            أستاذ مساعد د إبراهيم عبد الحميد اإل0م0أ

   ةالمنازالت والرياضات المائيمدرس بقسم                      د/ أحمد عمر الفاروق            

   ةلمنازالت والرياضات المائيمدرس بقسم ا                     د/ عمرو محمد سعد جعفر     

ً ه مع العلم بأن  مةلما هو معمول به بالقواعد المنظ ال يجوز إضافة  أثنين مدرسين على البحث طبقا

 للدراسات

 . يعاد للقسم للتصويب  القرار :

 الموضوع الثالث عشر  :

للباحث / محمود منصور محمود خليفه  بقسم االلعاب   ةالرياضي ةالماجستير  فى التربي تسجيل رسالة

 –االلعاب األولمبية  للكره الطائرة سيدات بدورة فاعليه المهارات األساسيةتحليليه ل ةدراس" بعنوان 

 "  1046ريو 

 تحت إشراف :

 د/ طارق محمد عبد الرؤف                             أستاذ بقسم األلعاب 0أ
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   د/ خالد عبد الفتاح البطاوى                              مدرس بقسم االلعاب               

 . الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الرابع عشر   :

 20/5/1047حتى  4/40/1046من  ةللباحثين اآلتى أسماؤهم بعد لمده عام فى الفتر ة الدراسةمد مد

  -وهم على النحو التالى :

 مالحظات القسم االسم م

 مد عام ثانى والتربية العمليةطرق التدريس والتدريب  عمرو عوض محمد رجب   4

 مد عام أول أصول التربية الرياضية شيماء على محمد صالح    1

 مد عام أول أصول التربية الرياضية أحمد حمدان أحمد خليفه    2

  الموافقة بناًء على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع الخامس عشر  :

 إلغاء قيد الباحثين  اآلتى أسماؤهم بعد حيث انتهت المدة القانونية للتسجيل  وهم على النحو 

  -:التالى 

 مالحظات القسم االسم م

 لم يتردد على لجنه األشراف منذ التسجيل   أصول التربية الرياضية والترويح   عالء على طه 4

بناًء على التقارير السنوية التى تقدم بها المشرفين  التمرينات والجمباز   الشيماء على مهنى بيومى   1

 من عدم تواجدها طليه  مده التسجيل .

انتهت المدة القانونية فى التسجيل فى  ألعاب القوى عمرو يحيى إسماعيل   2

20/5/1049 

 على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع السادس عشر :

سم طرق التدريس / عبير شاكر صبرى المدرس المساعد بق ى الطلب المقدم من والدة  الطالبةالنظر ف

  1046دور أكتوبر  دخول االمتحان التأهيلي دكتوراه ذارها عنلعملية بشأن اعتا والتدريب والتربية

 .بسب إصابتها بهبوط حاد وإعياء شديد 

 .  القسمالموافقة بناًء على موافقة مجلس  القرار :

 الموضوع السابع عشر :

 .تفعيل السيمنار العام  

   على أن يبدأ من الشهر القادم .الموافقة مع البدء فى وضع اآلليات المنظمة للعمل فيه   القرار :

 الموضوع الثامن عشر :

 . طرح فكرة سوق االبحاث على مجلس الكلية لمناقشتها

  على أن يبدأ التنفيذ بقسم ألعاب القوى . الموافقة  القرار :

 عشر :تاسع الموضوع ال

 فتح حساب خاص بالدوالر للمبالغ المحصلة للنشر للخارج .

 الموافقة  القرار :
 

 :لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة **
 : الموضوع األول

 . م6102-6102اعتماد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 

 الموافقة . القرار :

 : ثانىالموضوع ال
ن يتم أطالب الكلية بإنشاء مقاعد مثبته بالكلية على  مقترح مشروع خدم المجتمع وتنمية البيئة لخدمة

 الصرف عليه من صندوق التطوير بالكلية .
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 الموافقة . القرار :

 : ثالثالموضوع ال
 فى الفترة  والكليات االخرى ةدد ( من بين طالب الكليجتنظيم دوره لتحكيم التنس )حكام 

 . تفاق مع االتحاد المصرى للتنسوذلك باال 6102/  09وحتى  02من 

 الموافقة . القرار :

 :رابع الموضوع ال

  -اعــــاده تــــشكيــل مــجلس اداره مـــركـــز الــخـــدمــة العــــامـة على النحو التالى :
 

   اإلدارة: رئيس  مجلس    عميد الكلية/ أ.د  -0

 : نائب رئيس مجلس اإلدارة  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / أ.د-6

 : مدير المركز    احمد ابراهيم عزب / أ.د -3

 : مدير وحدة المدارس الرياضية    عبد الحليم معاذ / أ.د-2

 : مدير وحدة اللياقة البدنية واصابات المالعب   سعد محمود ربيع أحمد / م.م-5

 : مدير وحدة القياسات الرياضية   حمدي عبده عاصم / أ.د-2

 الداخل من عضوا :  الرؤوف عبد محمد طارق / دأ.-2
 الداخل من عضوا :  حالوة أمين محمد سماح / د-8
 من عضوا( السادات مدينة جهاز رئيس نائب : نعممال عبد محمد يوسف مجدي/  م-9

 )الخارج
 )الخارج من عضوا( السالم نادي إدارة مجلس رئيس:   ينهشا طلبمال عبد احمد/  أ-01

 الموافقة . القرار :

 :ما يستجد من أعمال **
 : الموضوع األول

 الخطااااب الاااوارد مااان كلياااة التربياااة الرياضااابة للبناااين جامعاااة بنهاااا بشاااأن الموافقاااة علاااى نااادب السااايد 

 أ.د / ساااااعيد عباااااد الرشااااايد خااااااطر لتااااادريس ماااااادة الجمبااااااز الفناااااى للفرقاااااة الثانياااااة بكلياااااة التربياااااة 

 الرياضية الفصل الدراسى األول وذلك يوم االثنين الموافقة من كل أسبوع .

 الموافقة مع إرسال صورة من الخطاب لقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية . القرار :

 : ثانىالموضوع ال

 الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن توجيهات السيد المهندس رئيس الوزراء بالتنسيق 

 مع السيد أ.د/ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الستبدال عدادات الكهرباء العادية الموجودة بجميع 

 لسداد على أن يتم دواوين الوزارات والمصالح والهيئات واألجهزة التابعة لها بعدادات ذكية سابقة ا

 مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخه . فياالنتهاء من ذلك 

أحيط المجلس علماً ورفض الموضوع نظراً لطبيعة الكلية واستخداماتها المتواصلة ألجهزة  القرار :

 ة حياله .االزماإلجراءات للجامعة التخاذ المعامل والحاسب اآللى مع رفع الموضوع 

 : ثالثالموضوع ال
مدرس ماده االيقاع  للفرقة األولي بشأن تحديد اجر الجلسة وأجر للساعة لألستاذة نشأت السيد سالمة 

 . بنات وكذلك للمصاحبة الموسيقية لمادتي التمرينات والتعبير الحركي للفرق الدراسية االربعة

ً للقانون 2الموافقة على تحديد أجر الساعة النظرى  القرار :  وتحديد أجر( 72) جنية طبقا

 جنية . 02الجلسة 

 : رابعالموضوع ال
الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن إنذار أول للطالب فى مادة علم 

 الحركة للفرقة الثالثة للبنين .

 إضافة آلية في لجنة التعليم إلنذار الطالب والتوقيع بالعلم . القرار :

 :خامس الموضوع ال
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بخصوص ما بدر من السيد أ.د / خالد عبد الحميد شافع األستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية 

العملية أسناء سير جلسة مجلس الكلية بخروجه عن القواعد المنظمة للجلسة والذى تاله االعتذار شفوياً 

 عن وجوده بمجلس الكلية والمجالس المنبثقة .

وكذلك المجالس  0282/0282واجد سيادته بمجلس الكلية للعام الجامعى قبول االعتذار عن ت القرار :

 المنبثقة عن مجلس الكلية.

 :سادس الموضوع ال

 الخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف بشأن انتداب السادة األساتذة / 

 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة  -
 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح   أ.د / وائل السيد قنديل  -
 األستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د / محمد عبد العظيم شميس  -
 األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح   أ.م.د/ نرمين رفيق محمد -

 . 0282/0282الجامعى عام عن ال بالكليةلمرحلة الدراسات العليا للتدريس 

 الموافقة  القرار :

 

 ة ظهراً ............... والله ولى التوفيق.الثانيوقد إنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة 

 

 

 

  أمين سر المجلس       

 عميــــد الكليــــــة                

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى

أ.د/ محمد طلعت أبو         

 المعاطى 
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