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وقد أعتذر عي الحضور كال هي -:أ.د /هبًً الدسوقً إثزاهٍن – أ.د /أشزف هحود هوسً
الووضوع رقن ( -:)0455
التصدٌق على هحضز الجلسة السبثق رقن ()604
القــــــــــــــــــــزار-:
الوصبدقة

==========================================================

أوال  -:هوضوعبت شئوى التعلٍن والطالة-:
الووضوع (-:)0454
ثشأٌ انُظر فً سحت يهف اوراق انطبنت /اسالو عبطف يحًذ يحًىد ثبنفرلخ انخبٍَخ ثكهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ
القــــــــــــــــــــزار-:

انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة .
=========================================================
الووضوع (-:)0451
ثشأٌ انُظر فً إعذاد انتمبرٌر انالزيخ عٍ انُتبئذ نهفصم انذراسً االول نهعبو انزبيعً 8102/8102و .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًىافمخ .
=========================================================
الووضوع (-:)0455
ثشأٌ انُظر فً تفىٌض انسٍذ االستبر انذكتىر /عًٍذ انكهٍخ فى اعتًبد انُتبئذ نذور ٌُبٌر 8102و
القــــــــــــــــــــزار-:

انًىافمخ .
=========================================================
الووضوع (-:)0455

ثشأٌ انُظر فً تعذٌم ثعض انزذاول نهفصم انذراسً انخبًَ نهعبو انزبيعً 8102/8102و .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة .
=========================================================
الووضوع (-:)0459
ثشأٌ انُظر فً تحذٌذ ٌىو نعمذ نمبء ثبنكهٍخ نًشرفً انترثٍخ انعًهٍخ ثبنخبرد وانذاخم نأللسبو انخالحخ (تدذرٌت
رٌبضً وعهىو انحركخ – االدارح انرٌبضٍخ – انًُبهذ وطرق انتذرٌس) يع يكتت انترثٍخ انعًهٍخ .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًىافمخ .

ثبًٍب  -:هوضوعبت شئوى الدراسبت العلٍب والجحوث-:
الووضوع (-:)0440
بشأن النظر في منح الباحث/سعد مصطفي محمد خليفة المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة (تخصص التدريب الرياضي) وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تدريبي للقوة المميزة بالسرعة مع تحميل
العضالت بالكرياتين على مستوى االداء المهاري لناشئي كرة القدم" درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث
تمت مناقشة الرسالة يوم الثالثاء الموافق 1168/61/61م .
القــــــــــــــــــــزار-:
وافك يزهس انكهٍخ ثًُح انجبحج دررخ انًبرستٍر يع رفع األير إنى انسٍذ األستبر انذكتىر /رئٍس انزبيعخ .

الووضوع (-:)0446
بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بخصوص تشكيل
لجنة المناقشة والحكم للباحث  /دليم عايض علي العجمي المقيد (من الخارج) بقسم علوم الصحة الرياضية
وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تأىيلي لتمزق عضالت مفصل الكتف لالعبي الكرة الطائرة بدولة الكويت " للحصول
على درجة الماجستير في التربية الرياضية  .على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة-:

 1أ.د/ريحاب حسن عزت

 0أ.د/أحمد عبد السالم عطيتو
 3أ.د /مها حنفي قطب
 4أ.م.د/محمد عودة خليل

أستاذ اإلصابات والتأىيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان
(مناقشاً ورئيساً)

أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ اإلصابات والتأىيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان
(مناقشاً)
أستاذ اإلصابات والتأىيل البدني المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ببنها جامعة بنها
(مشرفاً)

القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .

1
0

الووضوع (-:)0440
بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بخصوص
تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث  /أسامة أحمد أحمد الكندري المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس
التربية الرياضية وعنوان الرسالة " برنامج مقترح للتربية البيئية وأثره على بعض الجوانب غير المعرفية لدى تالميذ
المرحلة المتوسطة بدولة الكويت " للحصول على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية  .على إن تتكون لجنة المناقشة
والحكم من السادة-:
أ.د /عماد أبو القاسم محمد أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا سابقاً
(مشرفاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية
أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

 3أ.د /رانيا محمد حسن
 4أ.م.د/أسامة إبراىيم السعيد

(مناقشاً)
أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف
أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية بالغردقة لشئون البيئة وخدمة المجتمع
(مناقشاً)
جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .
الووضوع (-:)0445

بشأأأن النظأأر فأأي المأأذكرة الأأواردة مأأن السأأيد األسأأتاذ الأأدكتور /رئأيس قسأأم علأأوم الصأأحة الرياضأأية بخصأأوص
تسجيل موضوع البحث للباحثة /إسراء عبد الباسأ محمأود المعيأدة بقسأم علأوم الصأحة الرياضأية وموضأوع
البحث بعنوان" تأثير برنامج (رياضأي وتثقيفأي غأذائي) علأى بعأض عناصأر اللياقأة الصأحية لأدى طالبأات كليأة
التربيأأة الرياضأأية بقنأأا جامعأأة جنأأوب الأأوادي" للحصأأول علأأى درجأأة الماجسأأتير فأأي التربيأأة الرياضأأية علأأى إن
تتكون لجنة اإلشراف من السادة-:

 1أ.د /ناصر مصطفي السويفي
 0أ.د/أحمد عبد السالم عطيتو

أستاذ التربية الصحية ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا
أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية
بقنا جامعة جنوب الوادي
مدرس التغذية وعلوم األطعمة بقسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي

 3د/أماني أحمد عبدالعزيز
القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .

الووضوع (-:)0445

بشأأأن النظأأر فأأي المأأذكرة الأأواردة مأأن السأأيد األسأأتاذ الأأدكتور /رئأأيس قسأأم علأأوم الصأأحة الرياضأأية بخصأأوص
تسجيل موضوع البحأث للباحثأة /نسأرين صأالح عبأدالفتاح أبأو حاشأية المقيأدة بقسأم علأوم الصأحة الرياضأية
وموضأأوع البحأأث بعنأأوان" تأأأثير برنأأامج تأأأىيلي علأأى مفصأأل القأأدم المصأأابة بأأااللتواء لأأدى العبأأات كأأرة اليأأد
بالمملكأأة األردنيأأة الهاشأأمية" للحصأأول علأأى درجأأة الماجسأأتير فأأي التربيأأة الرياضأأية علأأى إن تتكأأون لجنأأة
اإلشراف من السادة-:

 1أ.د /أحمد علي الفيلكاوي

 0أ.د/أحمد عبد السالم عطيتو

أستاذ فسيولوجيا الرياضة ،بكلية التربية األساسية ،بقسم التربية الرياضية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية
بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .
الووضوع (-:)0444

بشأأأن النظأأر فأأي المأأذكرة الأأواردة مأأن السأأيد األسأأتاذ الأأدكتور /رئأأيس قسأأم التأأدريب الرياضأأي وعلأأوم الحركأأة
بخصوص تسجيل موضوع البحث للباحث /عبدالرحيم خطاب محمد المقيد بقسم التدريب الرياضي وعلأوم
الحركة وموضوع البحث بعنوان" برنامج تدريبي باستخدام تدريبات سرعة رد الفعل وأثرة على تحسين التوقأع
الحركي ومستوى أداء بعض المهارات الهجومية لناشئ كرة القدم " للحصول على درجة الدكتوراه في التربية
الرياضية على إن تتكون لجنة اإلشراف من السادة-:

 1أ.د /ىشام محمد أحمد

أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية

 0ا.د /اشرف محمد موسي
القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .

أستاذ تدريب كرة القدم ووكيل كلية التربية الرياضية بقنا لشئون التعليم والطالب جامعة جنوب الوادي

الووضوع (-:)0441

بشأأن النظأر فأأي المأذكرة الأأواردة مأن السأأيد األسأتاذ الأأدكتور /رئأيس قسأأم المنأاىج وتأأدريس التربيأة الرياضأأية
بخصأأوص تعأأديل تشأأكيل اإلشأأراف للباحأأث /محمأأد واف أأي إبأأراىيم المقيأأد (مأأن الخأأارج) بقسأأم المن أأاىج
وتدريس التربيأة الرياضأية وموضأوع البحأث بعنأوان" تأأثير برنأامج تعليمأي باسأتخدام أسألوب التعلأيم التنافسأي
علأى بعأأض مهأأارات الكأأرة الطأائرة لأأدي تالميأأذ المرحلأأة االبتدائيأة األزىريأأة " سأأجل بتأأاري 1162/7/11م
وذلك نظراً لوفاة المرحوم أ.د /مصطفي النوبي محمد.

 1أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم

أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
مدرس بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

 0د /منتصر سعدي أحمد
القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .
الووضوع (-:)0445

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األسأتاذ الأدكتور /رئأيس قسأم المنأاىج وتأدريس التربيأة الرياضأية
بخصأأوص تعأأديل تشأأكيل اإلشأأراف للباحثأأة /ضأأحي رشأأاد محمأأد المقيأأدة (مأأن الخأأارج) بقسأأم المنأأاىج
وتدريس التربية الرياضية وموضوع البحث بعنأوان" تأأثير برنأامج العأاب صأغيرة مقتأرح علأى بعأض المهأارات
األساسية والقدرات الحركية لتالميذ ذوي فرط الحركة بالمرحلة االبتدائية " سجل بتأاري 1162/7/11م
وذلك نظراً لوفاة المرحوم أ.د /مصطفي النوبي محمد.

 1أ.د /عماد أبو القاسم محمد

أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا سابقاً
جامعة جنوب الوادي
مدرس بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

 0د /ىشام أسامة عبدالراضي
القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .
الووضوع (-:)0445

بشأن النظر في مد قيد الطالب اآلتي اسمائهم لفترة أخرى حتى يتسنى لهم استكمال رسالتهم العلمية
قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
 6الباحث /محمد وافي إبراىيم
قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
 1الباحثة /سمية محمد حمدي
قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
 3الباحثة /ضحى رشاد محمد
 2الباحثة /رجاء عبد الشافي عبد العال قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
 5الباحثة/آيات أحمد إسماعيل
قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
 1الباحث /محمد جمال محمد أحمد

القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .

الووضوع (-:)0449

بشأن النظر في قيد الطالب (الوافدين) اآلتي اسمائهم لمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 1169/1168م
قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
 6الطالب /محمد سعيد محمد أبو بشارة
قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
 1الطالب  /أحمد نمر أحمد يعقوب
قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
 3الطالب  /سيف علي عبد المطلب الرعود
قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
 2الطالب  /أنس فوزي أحمد عبدالجواد

القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ يع رفع االير نهسٍذ االستبر انذكتىرَ /بئت رئٍس انزبيعخ نشئىٌ انذراسبد انعهٍب وانجحىث .

الووضوع (-:)0410

بشأن النظر في االجتماع األول لمنسقي العالقات الدولية بالكليات واختيار السيد /محمد سيد مدير
المجلة العلمية بالكلية بجانب عملو .

القــــــــــــــــــــزار-:
انًىافمخ .

هوضوعبت عبهة-:
الووضوع (-:)0416

بشأن النظر في الخطاب الوارد من االدارة العامة للموارد البشرية ادارة التعيينات والخاص بوجود درجة
شاغرة واحدة فق للتكليف عليها من دفعة 1168/1167م وذلك بعد ترقية السيد م.م /محمد عياد
امجد لوظيفة مدرس مساعد بقسم المناىج بالكلية .
القــــــــــــــــــــزار-:

الموافقة علي تطبيق قرار مجلس الكليأة رقأم ( )611والمنعقأدة بتأاري 1168/7/16م علأى تكليأف عأدد

( )5معيدين من دفعة 1168/1167م وذلك طبقا للخطة الخمسية علي النحو التالي-:

 -6االول علي قسم المناىج معيدا بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
 -1االول علي قسم التدريب الرياضي معيدا بقسم التدريب الرياضي

 -3الثاني علي قسم التدريب الرياضي معيدا بقسم علوم الصحة الرياضية
 -2االول علي قسم االدارة الرياضية معيدا بقسم االدارة الرياضية

 -5الثاني علي قسم االدارة الرياضية معيدا بقسم العلوم التربوية والنفسية
الووضوع (-:)0410

بشأن النظر في الخطاب الوارد من سفارة سلطنة عمان والخاص بتقديم الدعم لمكتبة الملحقية الثقافية
وتزويدىا ببعض الكتب واالصدارات العلمية والثقافية الى جانب اطروحات الماجستير والدكتوراه .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًىافمخ عهى تىزٌع انرسبئم انفبئضخ كهذاٌب نهكهٍبد ونهسفبرح يٍ خالل انسٍذ أ.د /عًٍذ انكهٍخ .

الووضوع (-:)0415

بشأن النظر في الموضوع رقم ( )1511من مجلأس الكليأة السأابق رقأم ( )615بتأاري 1168/61/68م
والخاص بالخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطأالب بكليأة التربيأة وذلأك لترشأيح أعضأاء ىيئأة
التدريس من االقسام المختصة وذلك على النحو التالي-:
عملي
نظري
الفرقة
اسم المقرر
1
6
ثانية شعبة الطفولة
تربية رياضية ومعسكرات
3
6
أولي اساسي علوم
3
6
أولي اساسي لغة عربية
3
6
أولي اساسي لغة انجليزية
المهارات الحركية
3
6
أولي اساسي رياضيات
3
6
أولي اساسي دراسات

القــــــــــــــــــــزار-:

و
0
8
3
4
5
6

انًىافمخ عهى ترشٍح انسبدح اعضبء هٍئخ انتذرٌس نتذرٌس انًمرراد انخبصدخ ثكهٍدخ انترثٍدخ ثمُدب نهفصدم انذراسدً انخدبًَ
نهعبو انزبيعً 8102/8102و ورنك عهى انُحى انتبنً-:
عذد
عذد
انمبئى ثبنتذرٌس
انسبعبد
انمبئى ثبنتذرٌس
انسبعبد
انفرلخ
انًبدح
انعًهً
انُظري
و.و /إثراهٍى حسٍ حسٍ
3
أ.د /هبًَ انذسىلً إثراهٍى
0
أونى أسبسً نغخ عرثٍخ
يهبراد حركٍخ
و.و /يحًذ يعروف ربد
3
أ.د /هبًَ انذسىلً إثراهٍى
0
أونى أسبسً رٌبضٍبد
يهبراد حركٍخ
و.و /يحًذ يعروف ربد
3
أ.د /هبًَ انذسىلً إثراهٍى
0
أونى أسبسً نغخ اَزهٍسٌه
يهبراد حركٍخ
و.و /إثراهٍى حسٍ حسٍ
3
أ.د /هبًَ انذسىلً إثراهٍى
0
أونى أسبسً عهىو
يهبراد حركٍخ
و.و /إثراهٍى حسٍ حسٍ
3
أ.د /هبًَ انذسىلً إثراهٍى
0
أونى أسبسً دراسبد
يهبراد حركٍخ
و.و /يحًذ يعروف ربد
8
أ.د /عًبد اثى انمبسى يحًذ
0
حبٍَخ شعجخ طفىنخ
ترثٍخ رٌبضٍخ ويعسكراد

أمني اجمللس
د /حممد خضري حممد

عميد الكلية ورئيس اجمللس
أ.د /أمحد كمال نصارى

