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 جدول أعنال
 (   205جملس الكلية اجللسة ) 

 0و2019/ 11/3امليعقدة يوو األثيني املوافق  

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  2013/   2/  11(  بتاريخ    204محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
 ثاىيًا :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية :ـ **  

 

 **** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث  
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ  المناهج وطرق التدريس والتدريبوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م على منح  2013/  3/ 11م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 3/3/2013

 درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ  محداٌ حمند إبراٍيهىوسة الدارسة / 

م . واقترحت اللجنة  2013/  2/ 12حيث تم مناقشتها يوم االثنين الموافــــــــق 
 . منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 و 2019/  3/  11بتاريخ  205** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتارٌخ 
 



  ( : 2**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة        
م ولجنة الدراسات العليا 3/3/2013بتاريخ  األلعاب موافقة مجلس قسم 

 يسرا صالح حمند خضرالدارسة / م على منح  2013/  3/ 11والبحوث بتاريخ 
 السبت يوم  حيث تم مناقشتها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ 

م . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة  2013/  2/ 3الموافــــــــق 
 . فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لعى اندزاظبد انعهٛب ٔانجحٕث ثبنكهٛخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ             

ٔيٕافمخ نجُخ اندزاظبد انعهٛب  1و3103/ 3/33يجهط لعى األنعبة ثبنكهٛخ ثتبزٚخ 

ـ    باز العال إبراهٌمهانم الدارسة / و عهٗ يُبلشخ  3103/  30/  01ٔانجحٕث ثتبزٚخ  

 استخدامأثر فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انتسثٛخ انسٚبضٛخنُٛم دزجخ اندكتٕزاِ انفهعفخ 
التعاونً والتعلم المنفرد المعزز للتقنٌات البصرٌة فى تعلم التعلم  إستراتٌجٌة 

  1بعض مهارات كرة الٌد للمرحلة اإلعدادٌة "((

 : وتتكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األسبتزح
ثكهٛخ  ٔزئٛط لعى األنعبةكسح انٛد أظتبذ     انصبَٔ٘بدٚخ يحًد  1د1ـ أ0

                 1انتسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد ـ جبيعخ انصلبشٚك 

 )  يشسفب ( 

ثكهٛخ انتسثٛخ  األنعبةثمعى  كسح انٛد أظتبذ        شُٚت عهٗ يحًد حتحٕد 1د1ـ أ3

جبيعخ انصلبشٚك                  1انسٚبضٛخ نهجُبد 

 (   يشسفب) 

أظتبذ  تعهٛى كسح انٛد  ثمعى األنعبة ثكهٛخ  ٕعجدٌٔ فبطًخ يحًٕد أث1د1ـ أ3

جبيعخ انصلبشٚك                  1انتسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد 

 ) يُبلشب(  

أظتبذ األنعبة انفسدٚخ ٔانجًبعٛخ ٔزئٛط لعى        ٚبظس يحفٕظ انجْٕسٖ  1د1ـ أ4

َظسٚبد ٔتطجٛمبد األنعبة انفسدٚخ ٔانجًبعٛخ 

َٔظسٚبد انًضسة ظبثمب ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ 

انتعهٛى ٔانطالة ثكهٛخ انتسثٛخ انسٚبضٛخ ـ 

 ) يُبلشب (                                 1جبيعخ ثُٓب  

 انتسٚطانًُبْج ٔطسق يعبعد ثمعى أظتبذ   أيٛسح لطت غسٚت  1د1و1ـ أ5

  1ثكهٛخ انتسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد 

 ) يشسفب (                   1جبيعخ انصلبشٚك 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((



 

  ( : 4**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
م ولجنة الدراسات 3/3/2013بتاريخ  األلعاب والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

ٍيد عبد اجلواد الدارسة / م على منح  2013/  3/ 11العليا والبحوث بتاريخ 
حيث تم مناقشتها  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ درويش بيومي  

م . واقترحت اللجنة منحها درجة  2013/  2/ 20الموافــــــــق  األربعاءيوم 
 . دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لعى اندزاظبد انعهٛب ٔانجحٕث ثبنكهٛخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ             

ٔيٕافمخ نجُخ اندزاظبد انعهٛب ٔانجحٕث  1و3103/ 3/3يجهط لعى األنعبة ثبنكهٛخ ثتبزٚخ 

ـ    آٌة مصطفى أبراهٌم مصطفىالدارسة / و عهٗ يُبلشخ  3103/  3/  00ثتبزٚخ  

الثقافة الغذائٌة لناشىء فــٗ يٕضٕع ))   خ انسٚبضٛخنُٛم دزجخ انًبجعتٛس فٗ انتسثٛ
  1الهوكى وعالقتها بالتكوٌن الجسمى "((

 : وتتكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األسبتزح
أظتبذ انعبة انًضسة انًتفسغ  ثمعى األنعبة  تغسٚد يحًد انعسالٗ     1د1ـ أ0

ثكهٛخ انتسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد ـ جبيعخ 

 )  يشسفب (                  1انصلبشٚك 

أظتبذ انعبة انًضسة ثمعى َظسٚبد  أًٍٚ أحًد انجبظطٗ 1د1ـ أ3

ٔتطجٛمبد زٚبضبد انًضسة ثكهٛخ انتسثٛخ 

    جبيعخ انصلبشٚك              1انسٚبضٛخ ثٍُٛ 

 ) يُبلشب  (  

انعهٕو  لعى  انتسثٛخ انصحٛخ ٔزئٛطأظتبذ    جٛٓبٌ ٚحٗ يحًٕد 1د1ـ أ3

 1ثكهٛخ انتسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد  انصحٛخ

 (  يشسفبجبيعخ انصلبشٚك                 ) 

أظتبذ يعبعد ثمعى انعهٕو انصحٛخ ثكهٛخ           د يصطفٗ أيم أحً 1و1ـ أ4

جبيعخ انصلبشٚك )  1انتسثٛخ انسٚبضٛخ نهجُبد 

 يشسفب(  

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 



  ( : 6**  املوضوع ) 

        

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية           
م ولجنة الدراسات 3/3/2013بتاريخ  األلعاب والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

أمياٌ عبد الدارسة / م على منح  2013/  3/ 11العليا والبحوث بتاريخ 
ها حيث تم مناقشت درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ اللطيف حمند 

م . واقترحت اللجنة منحها درجة  2013/  2/ 6الموافــــــــق األربعاء يوم 
 . دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 
   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 7**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة         
م ولجنة الدراسات العليا 3/3/2013بتاريخ  األلعاب موافقة مجلس قسم 

أماىي محد اهلل أمحدي الدارسة / م على منح  2013/  3/ 11والبحوث بتاريخ 
الثالثاء تها يوم حيث تم مناقش فى التربية الرياضية الماجستيردرجة ـ إبراٍيه 

م . واقترحت اللجنة منحها درجة  2013/  1/ 15الموافــــــــق الموافق 
 . دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 
   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 و 2019/  3/  11بتاريخ  205** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 



 
 
 
 

 **** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريس  
 

  ( : 8**  املوضوع ) 

ثبنكهيخ وانًتضًُخ  األنعبةانًزكشح انًعشوضخ يٍ لسى        

و عهً سأي انجُخ  9103/  3/ 3يىافمخ يجهس انمسى ثتبسيخ 

انعهًيخ نتشلً األسبتزح واألسبتزح انًسبعذيٍ فً انتشثيخ انشيبضيخ 

أمياٌ /  بالسيدة الدكتور(  وانخبص  التدرٌب الرٌاضًلجنة ) 
ثزاد انمسى ورنك ثعذ  األستبر انًسبعذـ    عبد اهلل زيد حمند

اإلطالع عهً انتمشيش انُهبئي انجًبعي وفً ضىء انتمبسيش انىاسدح 

 أستاذنهًحكًيٍ وانتي تىصً ثتشليخ سيبدتهب نذسجـــــــــخ ) 
 .( ثزاد انمسى وانكهيخ  تدرٌب كرة طائرة 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( :9املوضوع )*  

انًذذذذركسح انًعسٔضذذذذخ يذذذذٍ لعذذذذى انسٚبضذذذذبد انًبئٛذذذذخ ٔانًُذذذذبش د ثبنكهٛذذذذخ             

ٔانًتضذًٍ طهذت انًٕافمذخ و 3103/ 3/ 3ٔانًتضًُخ يٕافمخ يجهط انمعى ثتذبزٚخ 

كًبل حعٍ عهٗ ـ يدزض دكتٕز ثبنكهٛخ ثمعذى  أيًّٛعهٗ اَتداة اندكتٕزح  / 

 ثًشحهةةخ انذساسةةبد انعهيةةبانًبئٛذذخ ٔانًُذذبش د  ـ ٔذنذذي نتذذدزٚط  انسٚبضذذبد

انجكذذبنٕزٕٚض  ثكهٛذذخ انتسثٛذذخ انسٚبضذذٛخ ثُذذٍٛ / ثُذذبد ـ جبيعذذخ لُذذبح انعذذٕٚط 

نًذذدح ٚذذٕو ٔاحذذد  1و3102/3103نهفصذذم اندزاظذذٙ ان ذذبَٙ نهعذذبو انجذذبيعٙ 

  1أظجٕعٛب 

 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 ـــــــــــة (()) املوافقـــــــــــــــــــــ
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 و 2019/  3/  11بتاريخ  205** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 

 موضوعات شئوٌ التعليه والطالب          

 
  ( :10*  املوضوع )

الدكتورة / وكٌل المذكرة المعروض من السٌدة األستاذة      
الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن ترشٌح السادة أعضاء 

انطالثي ثبنكهيخ نهعبو  هٌئة التدرٌس مستشاري لجان النشاط

 و وثيبَهٍ كبآلتي :ـ 9102/9103انجبيعي 

 

 هبنخ عهً يشسً يىسف سصق  1د1أ انهجُخ انشيبضيخ 

 أيبل يحًذ يحًذ يشسً  1د1أ انهجُخ انفُيخ 

 جيهبٌ يحًذ فؤاد  1د1أ ُخ األجتًبعيخ انهج

 ساَذا شىلً سيذ حسٍ  1د1أ انهجُخ انثمبفيخ 

 عجيش عجذ انشحًٍ شذيذ  1د1أ انهجُخ انتكُىنىجيب

 سحش عجذ انعضيض عهً  1د1أ نجُخ اآلسش 

 أيم أحًذ يصطفً  1و1أ نجُخ انجىانه وانخذيخ انعبيخ  
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موضوعات ما يستحد مً أعنال

 
  ( : 11**  املوضوع ) 

            

انًزكشح انًعشوضخ يٍ لسى انذساسبد انعهيب وانجحىث ثبنكهيخ وانًتضًُخ           

 1و9103/ 3/3يىافمخ يجهس لسى انعهىو انتشثىيخ واالجتًبعيخ ثبنكهيخ ثتبسيخ 

و عهً يُبلشخ  9103/  3/  01ويىافمخ نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحىث ثتبسيخ  

انًبجستيش فً انتشثيخ  نُيم دسجخـ  وفاء منٌر عبد هللا محمد  الدارسة / 



تأثٌر العروض الرٌاضٌة على الخجل والقلق فــً يىضىع ))   انشيبضيخ
  1األجتماعى " ((

  : وتتكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األسبتزح
ووكيم انكهيخ  أستبر عهى انُفس انشيبضً أيبل يحًذ يىسف أثشاهيى     1د1ـ أ0

نهذساسبد انعهيب وانجحىث ثكهيخ انتشثيخ 

                       1انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيعخ انضلبصيك 

 )  يششفب ( 

ثمسى أصىل  أستبر عهى انُفس انشيبضً يحًذ أثشاهيى انجبليشي  1د1ـ أ9

انتشثيخ انشيبضيخ ووكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى 

وانطالة ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ ـ جبيعخ 

 ) يُبلشب (   1انسبداد 

انتًشيُبد أستبر تذسيت انتًشيُبد ثمسى  وفبء انسيذ يحًىد 1د1ـ أ3

ثكهيخ انتشثيخ  وانجًجبص وانتعجيش انحشكً

          1جبيعخ انضلبصيك  1انشيبضيخ نهجُبد 

 (  يششفب ) 

أستبر يسبعذ  ثمسى انعهىو انتشثىيخ         أكشاو انسيذ انسيذ  1و1أـ 4

واالجتًبعيخ ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ 

  1جبيعخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                   

انتًشيُبد وانجًجبص أستبر يسبعذ ثمسى    يًُ يحًذ َجيت  1و1ـ أ5

ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ  وانتعجيش انحشكً 

  1نهجُبد 

 (  يُبلشب)                   1جبيعخ انضلبصيك 

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 12*  املوضوع ) *

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة       .
م ولجنة 3/3/2013بتاريخ  المناهج وطرق التدريسموافقة مجلس قسم 

حصة الدارسة / م على منح  2013/  3/ 11الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
حيث تم  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ ٍويدى العصينى 

م . واقترحت اللجنة منحها  2013/  1/ 15الموافــــــــق الثالثاء مناقشتها يوم 
 . درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
---------------------------------------------------------------------------- 

 و 2019/  3/  11بتاريخ  205** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 
  ( : 13*  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ لسى انذساسبد انعهيب وانجحىث ثبنكهيخ وانًتضًُخ           

 1و9103/ 3/3يىافمخ يجهس لسى انعهىو انتشثىيخ واالجتًبعيخ ثبنكهيخ ثتبسيخ 

و عهً يُبلشخ  9103/  3/  01ويىافمخ نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحىث ثتبسيخ  

نُيم دسجخ انًبجستيش فً ـ    رشا أحمد محمد عبد المنعم الشناوىالدارسة / 

التحمل النفسى وعالقته بتركٌز األنتباة فــً يىضىع ))   انتشثيخ انشيبضيخ
  1وأتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة "((

  : وتتكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األسبتزح
انًتفشغ ثمسى انعهىو  انعًهيأستبر انجحج          كشيًبٌ عجذ انًُعى سشوس  1د1ـ أ0

انتشثيخ  كهيخ وعًيذ  واالجتًبعيخانتشثىيخ 

                       1ـ جبيعخ انضلبصيك  األسجك انشيبضيخ نهجُبد

 ( وسئيسب)  يششفب 

ووكيم انكهيخ  انشيبضيأستبر عهى انُفس       آيبل يحًذ يىسف  1د1ـ أ9

ثكهيخ  انذساسبد انعهيب وانجحىث نشئىٌ 

  1انضلبصيك ـ جبيعخ  نهجُبد انتشثيخ انشيبضيخ

 ) يُبلشب ( 

أستبر انكشح انطبئشح ثمسى انتذسيت       خبنذ يحًذ صيبدح 1د1ـ أ3

ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ ـ جبيعخ  انشيبضي

   انًُصىسح ) يُبلشب ( 

ثكهيخ انتشثيخ  األنعبةثمسى انكشح انطبئشح أستبر          جيهبٌ يحًذ فؤاد  1د1أـ 4

  1انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيعخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                   

انعهىو انتشثىيخ أستبر يسبعذ ثمسى          دعبء فبسوق يحًذ  1و1ـ أ5

  1ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبد  واالجتًبعيخ 

 ) يُبلشب (                   1جبيعخ انضلبصيك 

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( : 1 4*  املوضوع )

المذكرة المعروض من السٌدة األستاذة الدكتورة / وكٌل الكلٌة لشئون      
التعلٌم والطالب بشأن مواعٌد التربٌة العملٌة المنفصلة والمتصلة للفصل 

وافقت لجنة شئون  1م6102/6103الدراسً الثانً للعام الجامعً 
 التعلٌم والطالب على المواعٌد اآلتٌة :ـ 

فصلة للفرقتٌن الثالثة والرابعة : تبدأ معا مع بداٌة أوال : التربٌة العملٌة المن
  1م01/6/6103ـ 06العام الدراسً الثانً اعتبارا من 



 
ثانٌا : التربٌة العملٌة المتصلة للفرقة الثالثة والرابعة لمدة عشرة آٌام متصلة 

  1م62/1/6103الى  01/1/6103وذلك اعتبارا من ٌوم 

 

 

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( : 15*  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من السيدة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم          
كانت  والتيوالطالب والمتضمنة الطلب المقدم من الطالبة / دينا أحمد السيد حسن ـ 

م  واستنفذت مرات الرسوب من 2016/2011امعي مقيدة بالفرقة األولى للعام الج
الداخل ،   وتلتمس الموافقة على التقدم لالمتحان من الخارج للمرة األولى بالفرقة 

( من قانون 20م وذلك وتنفيذا لنص المادة )2012/2013الثانية للعام الجامعي 
  0تنظيم الجامعات 

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) 
  ( : 16*  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة         
م ولجنة 3/3/2013بتاريخ   الرياضات المائية والمنازالتموافقة مجلس قسم 

ىسريً الدارسة / م على منح  2013/  3/ 11الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
حيث تم  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ حمنود فضل أمحد 

م . واقترحت اللجنة  2013/  2/ 14الموافــــــــق  الخميسمناقشتها يوم 
 . منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

 و 2019/  3/  11بتاريخ  205** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 
  ( : 17*  املوضوع ) 

السيد / مدير عام الكلية بشأن صيانة  قاعة المذكرة المعروضة من         
المناقشات الخاصة بالكلية ) قاعة د/ حورية مرسى المرسى ( لكراسي 

وعنل بير خلف املياقشني لوضع المناقشات وكراسي المسرح والستائر 
  0اللوح عليَا 

 

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


