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هحضز اجتواع 

( 159)الجلست رقن 

م 2013/2014في العام الجاهعي 

 م 9/9/2014الونعقدة 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 كل /  م برئاسة السٌد األستاذ الدكتور9/9/2014

:-  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
رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح محمد عبد العظٌم شمٌس / د.أ. 6
رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة منى مصطفى محمد على / د. أ. 7
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز أمل صالح سرور / د. 8
أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  محمد إبراهٌم الباقٌرى / د .أ. 9

أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أحمد عبد الحمٌد عمارة  / د.أ. 10
أقدم أستاذ مساعد محمود حسن الحوفى    / د.أ. 11
أقدم مدرس  منى محمد كمال / د. 12
  أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة نعٌم محمد فوزى  / د .أ. 13
أستاذ بقسم ألعاب القوى  مصطفى مصطفى عطوة  /د .أ. 14
أستاذ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة خالد عبد الحمٌد شافع / د.أ. 15

16 .
أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة طارق محمد النصٌرى  / د 

والتطوٌر المستمر 
أستاذ متفرغ محمد جمال الدٌن حمادة / د .أ. 17
أستاذ متفرغ سعٌد عبد الرشٌد خاطر  / د .أ. 18
أستاذ متفرغ حسٌن محمد صادق داود / د .أ. 19
أستاذ متفرغ صالح محسن عٌسوى نجا  / د.أ. 20

رئٌس قسم األلعاب محمد طلعت أبو المعاطى / د .أ
أستاذ بقسم األلعاب   كرٌم مراد محمد  / د .أ
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هحضز اجتواع 
( 159)الجلست رقن 
م 2013/2014في العام الجاهعي 

 م 9/9/2014الونعقدة يوم الثالثاء الووافق 

 لمجلس الكلٌة المنعقدة بتارٌخ (158)المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم :  أوًال 
  المأضأع السادس أالخاص بالالئحة الداخلٌة: م  فٌما عدا 13/8/2014

جدأل األعمال : نٌاًال ثا
:  المأضأع األأل 

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

:  المأضأع الثانى 
.  م  2014/2015اعتماد الخطة الدراسٌة للفصل الدراسى األول عن العام الجامعى 

. رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
: شئأن  عضاء هٌئة التدرٌس**

 :  أل المأضأع األ
عزة محمد عبد الحمٌد / الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 

العمرى األستاذ المساعد بالقسم لترقٌة سٌادتها الى درجة أستاذ بذات القسم بناء على التقرٌر الوارد 
. من لجنة الترقى لدرجة األساتذة واألساتذة المساعدٌن 

. رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
  : ثانىالمأضأع ال

 نصٌريالطارق محمد  / الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطلب المقدم من السٌد الدكتور
األستاذ المساعد بالقسم لترقٌة سٌادته الى درجة أستاذ كرة ٌد بذات القسم بناء على التقرٌر الوارد من 

. لجنة الترقى لدرجة األساتذة واألساتذة المساعدٌن 
. رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

: المأضأع الثالث 
/ الخطاب الوارد من قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بشأن الطلب المقدم من اآلنسة 
شروق محمد على محمد أبو النصر  المعٌدة بالقسم بشأن تعٌٌنها مدرس مساعد بذات القسم وذلك 

 .لحصولها على الماجستٌر 
. رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

: لجنة العالقات الثقافٌة **
: ل  األأالمأضأع 

. م 2014/2016مشروع البرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌة مصر العربٌة ومملكة البحرٌن 
رئٌس الجامعة  / د . على التنفٌذ مع رفع األمر للسٌد  المأافقة :القرار 

 
  : ثانىالمأضأع ال

 الخطاب الخاص باقتراح برنامج تنفٌذي بٌن جمهورٌة مصر العربٌة واٌطالٌا
 رئٌس الجامعة/ د . على التنفٌذ مع رفع األمر للسٌد  المأافقة :القرار 

: المأضأع الثالث 
والتً سوف تختص بالعمل فً مرحلة ,الخطاب الخاص بمشروع إنشاء الجامعة العربٌة الفرنسٌة

الدراسات العلٌا وتقوم على فكرة دعم أقسام من الجامعات المتعاونة حٌث ٌتم إنشاء قسم متطور فً 
مجال معٌن 

  رئٌس الجامعة/ د . على التنفٌذ مع رفع األمر للسٌد  المأافقة :القرار 
: لجنة الدراسات العلٌا أالبحأث **

  :المأضأع األأل  
:-  منح درجه الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثٌن اآلتى أسمائهم بعد 
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 والمسجلة بقسم المواد الصحٌة  2011نجالء فتحى أحمد عبد القادر المقٌدة بدورة أكتوبر  -1
 (الكافٌتٌشن  )تأثٌر برنامج هوائً لتالفى تراكمات الكولسترول عقب استخدام تنقٌه " بعنوان 

 :ألذابه الدهون الموضوعٌة 
 والحاصل على 2008عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصباغ المقٌد بدورة أكتوبر   -2

بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة شعبة إدارة والمسجل بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح 
إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسٌن أداء العاملٌن بمراكز الشباب بمحافظة البحٌرة " بعنوان 

 . "
  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة 2011أحمد عبد هللا محمود زرق والمقٌد بدورة أكتوبر  -3

"  دراسة مقارنة بٌن المناشط التروٌحٌة بالمدارس الخاصة والحكومٌة "  والتروٌح بعنوان 
برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض   " محمد الدمرداش محمد كانون المعٌد بقسم األلعاب    بعنوان - 4      

"              العضالت العاملة  فى األداء الدفاعى لناشئ كره السلة 
 دراسة تحلٌلٌة "  فى موضوع 2006وصال عبد الواحد أحمد قرطام المقٌد بدورة أكتوبر - 5      

"                للمهارات الفنٌة لالعبً المستوٌات العلٌا فى المصارعة الحرة 
المأافقة على منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثٌن المذكأرٌن عالٌة أذلك  :القرار

/ د.بناءاًال على التقارٌر الفردٌة أالتقرٌر الجامعً للجنة الفحص أالمناقشة مع رفع األمر للسٌد  
. رئٌس الجامعة 

الشٌماء عبد الفتاح محمود الخفٌف / منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة - 6
برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة اإلدراك "  بقسم األلعاب وموضوع الرسالة 2010المقٌدة بدورة 

"  الحس حركً وتأثٌره على بعض مهارات كرة السلة 
 المأافقة على المنح أذلك بناءاًال على التقارٌر الفردٌة أالتقرٌر الجامعً للجنة الفحص  :القرار 

. رئٌس الجامعة / د.أالمناقشة مع رفع األمر للسٌد  
 

 :  المأضأع الثانً  

عبد الرحمن بسٌونى عبد الرازق / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
  ACTN 3عالقة تنوع جٌن  "  بعنوان 2012غانم المعٌد بقسم علوم الصحة  المقٌد بدورة أكتوبر 

"  وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة والبدنٌة كوسٌلة النتقاء العبً الكاتا  
: تحت إشراف 

حمدى عبده عاصم                رئٌس قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بالكلٌة   / د0أ
حسٌن أحمد حشمت               أستاذ الفسٌوٌوجى كلٌه الطب البٌطري جامعه الزقازٌق   / د0أ

 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
 :   المأضأع الثالث  

محمد محمود  الهجٌن المقٌد بدورة / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
تأثٌر برنامج مقترح باستخدام التدرٌبات الوظٌفٌة داخل "  بقسم علوم الصحة  بعنوان 2012أكتوبر 

  " نوخارج الوسط المائى لتأهٌل إصابة التواء الرباط الخارجً لمفصل الكاحل لدى الرٌاضًٌ
: تحت إشراف 

عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم             أستاذ مساعد  بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بالكلٌة   / د
 .رئٌس الجامعة / د.مع رفع األمر للسٌد   المأافقة :القرار 

 :المأضأع الرابع 

محمد عبده على  رسالن المقٌد / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
تقوٌم بطوالت االتحاد المصرى " بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2012بدورة أكتوبر 

" للجمباز 
: تحت إشراف 
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  محمد عبد العظٌم شمٌس           أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة/ د0أ
                                                                  والتروٌح                                                

 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
: المأضأع الخامس 

حنان إبراهٌم أبو موسى  المقٌدة / الدكتوراه فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة تسجٌل موضوع رسالة 
البناء الجسمانً وعالقته "  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2013بدورة أكتوبر 

"   بالتفوق الدراسً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات 
: تحت إشراف 

عرفة على سالمة                              أستاذ القٌاس والتقوٌم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة / د0أ
حلوان       

                                            وائل السٌد قندٌل                                أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح/ د
 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

 
 

 :المأضأع السادس 

أحمد ربٌع محمود سعد  المقٌد بدورة / تسجٌل موضوع رسالة الدكتوراه فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
فاعلٌة تقوٌم القدرات التوافقٌة على "  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2013أكتوبر 

  "  وبعض األداءات الهجومٌة لالعبً الكونغو ف
: تحت إشراف 

وائل السٌد قندٌل                         أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح   / د
 .رئٌس الجامعة / د.مع رفع األمر للسٌد   أالمأافقة مع إضافة متخصص فى الكأنغأ ف :القرار 

 :المأضأع السابع 

مروة محمد إبراهٌم الباقٌرى المقٌدة /  تسجٌل موضوع رسالة الدكتوراه فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 
قلق المستقبل ودافعٌة االنجاز "  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2013بدوره أكتوبر 

"  لدى الرٌاضٌن المعاقٌن بدنٌا  
تحت إشراف 

مجدى حسن ٌوسف                            أستاذ علم النفس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة /د0أ
اإلسكندرٌة  

محمد حسٌن بكر سلم                            مدرس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌة  / د
 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

:  المأضأع الثامن 
أحمد عبد الحمٌد على زهران  المقٌد / تسجٌل موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

بناء مقٌاس حالة ما قبل المنافسة " المائٌة بعنوان ت بقسم المنازالت والرٌاضٌا2013بدورة أكتوبر 
" لدى المالكمٌن 

: تحت إشراف 
احمد سعٌد أمٌن خضر                      أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة  / د
محمد حسٌن بكر سلم                       مدرس بقسم أصول التربة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة  / د
 المائٌة بالكلٌة   تاحمد كمال عبد الفتاح عٌد             مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د

محمد إبراهٌم الباقٌرى / د.المأافقة على ما جاء بالقسم أمجلس الدراسات مع اعتراض    : القرار 
محمد عبد العظٌم شمٌس رئٌس القسم مع رفع األمر / د . ستاذ علم النفس الرٌاضى بالكلٌة أ  

 للسٌد 
 .رئٌس الجامعة / د. 

: المأضأع التاسع 
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النظر فٌما ورد من قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بشأن الموافقة على التحاق المعٌدٌن اآلتى 
  2015 /2014أسمائهم بعد بالدراسات العلٌا بدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للعام الجامعً 

:-  وهم 
صفاء فتحى االشوح -  2حسٌن شوقى محمد                               -1

 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
 
 

: المأضأع العاشر 
ٌسرا طلعت تاج الدٌن / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة 

شغب "  والمسجلة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان 2009المقٌدة بدورة أكتوبر 
"  المالعب وعالقته بالمستوى القٌمى لدى عٌنة من المشجعٌن 

: تحت إشراف 
محمد إبراهٌم الباقٌرى             أستاذ علم النفس الرٌاضً بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة / د0أ

والتروٌح  
نرمٌن رفٌق محمد                        أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د

بالكلٌة  
محمد حسٌن بكر سلم                  أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة  / د

:  أتشكٌل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم 
 محمد إبراهٌم الباقٌرى            أستاذ علم النفس الرٌاضً بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح                        / د0أ

                                                                                                                                                

مشرفا 

 مختار أمٌن عبد الغنى                أستاذ مساعد بقسم علم النفس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة / د

                                                            بنى سوٌف                                                                   

مناقشا 

 وائل السٌد قندٌل                     أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة                           / د

                                                                                                                                                

مناقشا 

 نرمٌن رفٌق محمد                    أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة                           / د

                                                                                                                                                 

مشرفا 

   ٌعاد للقسم وستكمال التقرٌر السنأي أاعتماده من مجلس القسم :القرار 
:     المأضأع الحادى عشر 

محمد كمال / إعادة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
تأثٌر برنامج تدرٌبً "  والمسجل بقسم األلعاب بعنوان 2010مصطفى العادلى المقٌد بدورة أكتوبر 

وتارٌخ " عض المهارات المندمجة لناشئً كرة القدم بمقترح باستخدام كرات صغٌرة الحجم على 
 . 9/4/2014تسجٌل الرسالة 

: تحت إشراف 
.  محمود حسن الحوفى      أستاذ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات/د  .أ
.   حسانٌن         مدرس بقسم األلعاب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة الساداترأحمد ساه/ د

: تشكٌل لجنه المناقشة أالحكم 
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محمود حسن الحوفى                   أستاذ بقسم األلعاب بالكلٌة                                         / د.أ
مشرفا  

طارق محمد خلٌل الجمال              أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة                            / د
مناقشا  

ونادى المقاولون بالقاهرة    مناقشا    محمد محسن احمد زمزم        خبٌر فى مجال كرة القدم/ د0م0أ
   

طارق محمد / مصطفى عبد القادر الجٌالنى مناقشا رحمه هللا  وإضافة د/ وسبب إعادة التشكٌل  وفاة د
خلٌل الجمال                          

 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد    :القرار 
:     المأضأع الثانى عشر 

محمد عبد هللا /  إعادة تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
تأثٌر استخدام "  والمسجل بقسم األلعاب  وموضوع الرسالة 2010محمد حمامة المقٌد بدورة أكتوبر 

وتارٌخ " التدرٌب البالستى على القوة االنفجارٌة ومستوى قوة ودقة التصوٌب لدى ناشئ كرة القدم 
 . 15/5/2012التسجٌل 

: تحت إشراف  
محمود حسن الحوفى              أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة / د
دعاء حسنى الشلقانى              مدرس بقسم األلعاب  بالكلٌة / د

: تشكٌل لجنه المناقشة أالحكم 
محمود حسن الحوفى                    أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة                              / د

مشرفا  
طارق محمد عبد الرؤف                 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة                              / د

مناقشا  
بدر محمود شحاتة           أستاذ مساعد كرة القدم بقسم التدرٌب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة      مناقشا   / د0م0أ

طارق محمد / مصطفى عبد القادر الجٌالنى مناقشا رحمة هللا وإضافة د/ وسبب إعادة التشكٌل  وفاة د
عبد الرؤف  

 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد     :القرار 
:      المأضأع الثالث عشر 

 أحمد على قطب / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
برنامج "   بقسم التمرٌنات والجمباز والمسجل بعنوان  2008عبد الحلٌم المقٌد بدورة أكتوبر 

" . للتدرٌبات النوعٌة لتحسٌن مستوى أداء تغٌر القبضات على جهاز المتوازى آنسات 
: تحت إشراف 

اشرف عبد اللطٌف الخولى           أستاذ بقسم التمرٌنات والجمباز  / د0 أ
إبراهٌم محمود دٌاب                       مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز    /  د

:  أتشكٌل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم  
 هداٌات أحمد  محمد حسانٌن   أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى             / د0أ

                ن                                                                بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوا
مناقشا 

صالح محسن عٌسوى نجا              أستاذ التدرٌب الرٌاضً بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب / د0أ
 والتربٌة 

                                                              العملٌة بالكلٌة                                                   
مناقشا  
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  الكلٌة لشئون التعلٌم ل قسم التمرٌنات والجمباز ووكًمأستاذ بقساشرف عبد اللطٌف الخولى      / د0 أ

                                                                     والطالب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة 
السادات   مشرفا  

   ٌعاد للقسم لالستكمال التقرٌر السنأي أاعتماده من مجلس القسم   : القرار 
:      المأضأع الرابع عشر 

عادل عبد المولى /  تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
 بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  والمسجل 2005إبراهٌم الغول المقٌد بدورة أكتوبر 

 بعنوان  
طنطا   دراسة تحلٌلٌة لمشروع اللٌاقة البدنٌة لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من مرحلة التعلٌم األساسً بإدارة"

 "التعلٌمٌة 
: تحت إشراف  
عصام الدٌن متولً عبد هللا    أستاذ طرق التدرٌس ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم / د0 أ

 والطالب 
                                                      جامعة مدٌنة السادات 

مجدي محمود فهٌم             أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة / د0أ
 العملٌة 

                                                     ورئٌس القسم بالكلٌة    
:  أتشكٌل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اوتى  سمائهم  

 عصام الدٌن متولً عبد هللا        أستاذ طرق التدرٌس ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم / د0أ
                                                                  والطالب جامعة مدٌنة السادات                 

مشرفا 
 ضٌاء الدٌن محمد العزب            أستاذ الرٌاضة المدرسٌة بقسم المناهج وطرق التدرٌس كلٌة / د0أ

                                                                 التربٌة الرٌاضٌة بالهرم جامعة حلوان       
مناقشا  

 مجدي محمود فهٌم                   أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة / د0أ
                                                                 العملٌة ورئٌس القسم بالكلٌة                    

مشرفا               
أمٌرة محمود طه عبد الرحٌم       أستاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة / د 0م0أ

 العملٌة               
                                                                 مناقشا  

 .رئٌس الجامعة / د.المأافقة مع رفع األمر للسٌد    :القرار 
:     المأضأع الخامس عشر 

محمد عبد المجٌد /  تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 
بناء بطارٌة اختبارات "  بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب بعنوان 2010الشٌخ والمقٌد بدورة أكتوبر 

"  سنة 12للقدرات التوافقٌة لناشئى الكرة الطائرة تحت 
: تحت إشراف 

محمد محمد زكى محمود              أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس / د0أ
 والتدرٌب 

                                                                 والتربٌة العملٌة بالكلٌة  
وائل السٌد قندٌل                               أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

بالكلٌة  
خالد عبد الفتاح إسماعٌل  البطاوى      مدرس بقسم األلعاب بالكلٌة  / د
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:  أتشكٌل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اآلتى  سمائهم  
 على حسانٌن محمد حسب هللا       أستاذ تدرٌب الكرة الطائرة بقسم تدرٌب األلعاب الجماعٌة                         / د0أ

                                                                   بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالهرم جامعة 
حلوان          مناقشا 

صالح محسن عٌسوى نجا                أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس / د0أ
 والتدرٌب 

                                                                  والتربٌة العملٌة                                                     
مناقشا  

 محمد محمد زكى محمود         أستاذ التدرٌب الرٌاضى المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب / د0أ
                                                                  والتربٌة العملٌة بالكلٌة                                         

مشرفا 
وائل السٌد قندٌل                        أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح / د0أ

 بالكلٌة                  
                                                                                                                                                 

مشرفا 
   ٌعاد للقسم لالستكمال التقرٌر السنأي أاعتماده من مجلس القسم :القرار 

:      المأضأع السادس عشر 
محمد محمود عبد هللا /  تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

"  المائٌة وعنوان البحث ت والمسجل بقسم  المنازالت والرٌاضٌا2010حلوة المقٌد بدورة أكتوبر 
الخصائص الكٌنماتٌكٌة لمهارة كوأتش جارى كمؤشر للتدرٌبات النوعٌة الهجومٌة فى رٌاضة الجودو 

  "
: تحت إشراف 

 سعٌد عبد الرشٌد خاطر       أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب  / د0أ
                                                            والتربٌة العملٌة  

عبد الحلٌم عبد الحلٌم معاذ           أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة   / د
:-  أتشكٌل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اوتى  سمائهم  

 سعٌد عبد الرشٌد خاطر     أستاذ  المٌكانٌكا الحٌوٌة المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب / د0أ
                                                         والتربٌة العملٌة                                                      

مشرفا 
 محمد جابر برٌقع              أستاذ  المٌكانٌكا الحٌوٌة ورئٌس قسم علوم الحركة كلٌة التربٌة / د0أ

                                                        الرٌاضٌة جامعة طنطا                                              
مناقشا 

  المائٌة بالكلٌة                  تمنى مصطفى محمد على      أستاذ السباحة ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضٌا/ د0أ
                                                                                                                                           

مناقشا  
 المائٌة          تعبد الحلٌم عبد الحلٌم معاذ          أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د

مشرفا 
   ٌعاد للقسم لالستكمال التقرٌر السنأي أاعتماده من مجلس القسم :القرار 

:     المأضأع السابع عشر 
عٌد لبٌب حسٌن / تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

"  المائٌة وعنوان البحث ت والمسجل بقسم  المنازالت والرٌاضٌا2005الجزٌرى المقٌد بدورة أكتوبر 
"  تأثٌر استخدام خرائط المفاهٌم على تعلٌم سباحة الزحف على البطن 
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: تحت إشراف 
 المائٌة بالكلٌة                   تمصطفى سامى عمٌرة           أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د
احمد طلحة حسٌن               مدرس بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة / د

بالكلٌة  
:-  أتشكٌل لجنة المناقشة أالحكم من السادة األساتذة اوتى  سمائهم  

 المائٌة                          تمصطفى سامى عمٌرة           أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضٌا/ د
مشرفا 

 وائل عبد المعطى خلف      أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة      / د
                                                جامعة األزهر                                                                              

مناقشا 
احمد محمود عبد الحكٌم   أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بالكلٌة                  / د

مناقشا  
   ٌعاد للقسم لالستكمال التقرٌر السنأي أاعتماده من مجلس القسم :القرار 

:     المأضأع الثامن عشر 
سامح محمد /  للباحث 30/9/2015 الى 1/10/2014مد مدة الدراسة للعام الثانى فى الفترة من 

فاعلٌة الذات وعالقتها ببعض المتغٌرات المهارٌة "محمد صادق نٌفة المسجل بقسم األلعاب بعنوان 
"  ونتائج المبارٌات لالعبى التنس االرضى 

 رئٌس الجامعة/ د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   : القرار 
:      المأضأع التاسع عشر 

النظر بشأن الخطاب الوارد من رئٌس المكتب الثقافى لسفارة دولة الكوٌت بالقاهرة على إبداء رأى 
 وإرسال البرامج الدراسٌة 2014/2015الكلٌة على قبول طالب الدراسات العلٌا للعام الجامعى 

المتاحة لطالب الدراسات العلٌا بالكلٌة  
مع  ( الماجستٌر –الدبلأم  ) المأافقة على قبأل يالب الدراسات العلٌا الأافدٌن لمرحلة :القرار 

.  من نسبة الغٌاب   ءرئٌس الجامعة لالستثنا/ د .رفع األمر للسٌد  
:       المأضأع العشرٌن 

إلغاء قٌد الباحثٌن اآلتى أسمائهم بعد بمرحلة الدبلوم وذلك بناءا على رغبتهم والطلب المقدم من كل 
:- منهم وهم 

دٌنا احمد منصور   -1
 أمٌنة طاهر أبو عٌاد  -2
 احمد عاصم عثمان  -3

 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
: المأضأع الحادى أالعشرٌن  

.  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا بشأن الخطة الدراسٌة واعتمادها / د0النظر فى االقتراح المقدم من أ
 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 

 
 

:        الثانى  العشرٌن  المأضأع
أسامة حلمى فرحات عفٌفى المقٌد بدورة أكتوبر / منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث 

تأثٌر برنامج تأهٌلى مقترح لتحسٌن بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة لدى المعاقٌن "  فى موضوع 2010
 " . ( متالزمة داون –الفئة المنغولٌة  )ذهنٌاً 

 .رئٌس الجامعة / د .المأافقة مع رفع األمر للسٌد   :القرار 
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: ما ٌستجد من  عمال**
 :  أل المأضأع األ

. تشكٌل لجنة إنهاء الالئحة الداخلٌة بالكلٌة 
 إبراهٌم محمأد غرٌب أعضأٌة كل من / د .أافق المجلس على تشكٌل لجنة برئاسة   : القرار

 محمد إبراهٌم الباقٌرى ،/  د.حمدى عبده عبد الأاحد عاصم  ،  / د .صالح محسن نجا ،  / د . 
 محمد يلعت  بأ المعايى ، / د .مصيفى مصيفى عيأة ،  / د . حمد عبد الحمٌد عمارة ،  / د . 
  حمد / د.م. :  مل صالح محمد سرأر ، أممثل الجأدة / د.م. شرف عبد الليٌف الخألى ،  / د . 

إبراهٌم عزب على  ن ٌتم مراجعة اللأائح المقترحة أالمقدمة خالل الفترة السابقة للأقأف على 
 أإذا لم تنتهى 15/11/2014عمٌد الكلٌة فى فترة و تتعدى / نسخة نهائٌة تقدم لألستاذ الدكتأر 

 اللجنة 
 فى هذا التارٌخ ٌحق لعمٌد الكلٌة اختٌار وئحة معتمدة من كلٌات التربٌة الرٌاضٌة أإرسالها 

. الى لجنة القياع 
 

. أهللا ألى التأفٌق............... أقد إنتهً اجتماع المجلس فً تمام الساعة الثالثة ظهراًال 
 

        أمين سر المجلس 

 
     رئيس المجلس وعميد 

الكلية 

محمد إبراهيم / د.  أ

الباقيرى  
 

حمدى محمد عباس السيسى / د.أ 

 


