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  ( 1 )مجلس الكلٌة رقم  اجتماعمحضر    
    م19/9/2.16تارٌخ ب المنعقد 

 

محسن علً علً أبو ور/ اذ الدكترئاسة األستمجلـس الكلٌـة ب اجتمع م19/9/2.16الموافق االثنٌن ٌوم فًإنه      
 ورئٌس المجلس وبحضور كل من : ـة عمٌد الكلٌ النور

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب      هانئ حسن كامل                     د/ .أـ 1
 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة    مصطفً عثمان                  د/عثمان.أ ـ2
 ثالدراسات العلٌا والبحووكٌل الكلٌة لشئون     د/ طارق محمد صالح الدٌن             .ـ أ3
 قسم علوم الصحة الرٌاضٌة  مجلس رئٌس            د/ ناصر مصطفً السوٌفً .ـ أ4
 رئٌس قسم التدرٌب الرٌاضً     وجدي مصطفً الفاتح                 د/.ـ أ5
 قسم اإلدارة الرٌاضٌة  مجلس رئٌس     د/عادل حسن سٌد .ـ أ6
 قسم الرٌاضات المائٌة  مجلس رئٌس   د/ عبد العزٌز عبد الحمٌد عبد الهادي    .ـ أ7
  سم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب ق مجلس رئٌس   د/ أحمد فاروق خلف                    .ـ أ8
 قسم التروٌح الرٌاضً  مجلس رئٌس   د/ بهاء الدٌن عبد الرحمن               .ـ أ9
 التربٌة الرٌاضٌة تدرٌسمجلس قسم المناهج وطرق  رئٌس           د/ هشام محمد عبدالحلٌم  .ـ أ.1

 قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً  مجلس سرئٌ حمد أمٌن                       د/ منال أ.ـ أ11
 قسم ألعاب القوي مجلس رئٌس  د/ محمد السٌد علً برهومة             .ـ أ12
 قسم المنازالت والرٌاضات الفردٌةمجلس رئٌس                 أشرف مسعد إبراهٌم     د/.ـ أ13
  لس قسم علوم الحركة الرٌاضٌة رئٌس مج                 عمرو محمد طه حلوٌشد/.ـ أ14
 رئٌس مجلس قسم العلوم النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة الرٌاضٌة                    عمٌد الكلٌة          د/ .ـ أ15
  أستاذ متفرغ بقسم العلوم النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة الرٌاضٌة  د/اخالص محمد عبد الحفٌظ             .ـ أ16
 أستاذ بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة                    محسن إبراهٌم أحمد د/.ـ أ17
 أستاذ بقسم التدرٌب الرٌاضً  د/محمد لطفً السٌد                     .ـ أ18
 أستاذ بقسم اإلدارة الرٌاضٌة                 محمد فوزي عبد العزٌزد/ .ـ أ19

 أستاذ بقسم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب         د/ اٌهاب محمد عبدالفتاح        .ـ أ.2
 أستاذ بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة   د/ عمرو سلٌمان محمد                .ـ أ21
 أستاذ بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة       د/ مرفت سمٌر حسٌن             .ـ أ22
 أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات الفردٌة     د/ عبدالحلٌم فتحً عبدالحلٌم        .ـ أ23
 أستاذ متفرغ بقسم التروٌح الرٌاضً       د/ محمود اسماعٌل طلبة         .ـ أ24
 عن األساتذة المساعدٌن      د/ بسمات محمد علً          .م.ـ أ25
 عن األساتذة المساعدٌن   د/ عمر محمد لبٌب               .م.ـ أ26
 عن المدرسٌن        انً شعبان عبد اللطٌف      مد/ أـ 27
 عن المدرسٌن  ـ د/ نرمٌن محمد محمد شومان           28
 مدٌر وحدة ضمان الجودة واإلعتماد     ـ د/ٌاسر عبدالرشٌد                  29

 

 بالسادة أعضاء المجلس د/عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس.رحب أ اعـاالجتمة ـى بداٌـوف      
سعادته العاملٌن بالعروض الرٌاضٌة وأسبوع الجدد متمنٌاً للجمٌع بدوام التوفٌق وشكر 

  بمناقشة الموضوعات التالٌة :  االجتماعثم بدأ ،  الفتٌات الرابع للجامعات المصرٌة

( المنعقد  12جتماع مجلس الكلٌة رقم ) إبشأن التصدٌق علً محضر ـ :  األولالموضوع  

، ورفع الموضوع الثانً من المجلس السابق والذي كان بشأن اضافة م 8/2.16/ 22 بتارٌخ
عشر درجات كحد أقصً فً أعمال السنة للمقررات العلمٌة وخمس درجات فً أعمال السنة 
للمقررات النظرٌة تشجٌعاً للطالب والطالبات المشاركٌن فً اسبوع الفتٌات الرابع لجامعات 

   .مصر 

   . لً رفع الموضوعع وافق المجلسالقرار : ـ 

 

    ةةييضضااييررللاا  ةةييببررتتللاا  ةةييللكك

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  CCoolllleeggee    
    ااييننممللاا  ةةععممااجج

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 Tel: (086)                   Fax: (086)                       E-mail :                                 Date:  /   /200 

 



انفصال قسمً التدرٌب الرٌاضً وعلوم الحركة إلً قسمٌن ـ بشأن :  انًالموضوع الث

منفصلٌن علً أن ٌعد جداول للدراسات العلٌا للدبلوم والماجستٌر والدكتوراه لكل من القسمٌن 
  .السابقٌن 

 . وافق المجلس القرار:

جماعً الخاص باالنتاج العلمً بالسٌد الدكتور التقرٌر النهائً ال بشأن : ـ الثالثالموضوع 

/ أحمد حسن نظمً سٌد المدرس بقسم الرٌاضات المائٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنٌا 
  .للترقً إلً درجة أستاذ مساعد ) تدرٌب سباحة ( بذات القسم والكلٌة والجامعة 

  . وافق المجلس   القرار :ـ

بهاء الدٌن عبد الرحمن /  مذكرة المقدمة من األستاذ الدكتورالبشأن  : ـ رابعالموضوع ال

رئٌس قسم التروٌح الرٌاضً للموافقة علً تعٌٌن السٌدة المدرس المساعد / شٌماء نور 
  .محمد علً فً وظٌفة مدرس بقسم التروٌح الرٌاضً بالكلٌة 

  .وافق المجلس    القرار :ـ

لدكتور / محسن علً علً أبو النور عمٌد تفوٌض األستاذ ا بشأن : ـ الخامس الموضوع

    .الكلٌة عن انهاء اجراءات تحوٌل الطالب واعتماد النتائج واالجازات والسفر إلً الخارج 

  .وافق المجلس القرار : ـ 

بشأن اتخاذ الالزم نحو التخلص من أوراق االمتحانات والتً مضت  الموضوع السادس : ـ

  .علٌها أكثر من ثالث سنوات 

  .وافق المجلس لقرار : ـ ا

 

بٌانات الحالة الخاصة بالطالب الراغبٌن فً نقل قٌدهم من  بشأن ـ:  السابعالموضوع 

م والحاصلٌن علً 2.16/2.17كلٌات مختلفة إلً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً العام الجامعً 
 ( طالب وطالبة ، وهم : ـ  83الثانوٌة العامة من سنوات سابقة وعددهم ) 

 ـ محمد حمدي حسٌن 43   ابو العال صبحً أحمد ابوالعالـ 1
 ـ محمد ممدوح أحمد محمد 44    ـ محمود محمد محمد حسن 2
 ـ كرٌم محمد نجٌب صالح 45    ـ مصطفً خالد جمال الدٌن 3
 ـ أحمد حسن لطفً حسن 46   ـ مصطفً فرغلً ناجً سنوس4ً
 ـ حسن علً حسن 47    ـ محمد فتحً ناجً أمٌن 5
 ـ حمادة ٌسرى زٌدان 48    محمد عمر بكساوي محمد ـ 6
 ـ مٌالد جاورجً لبٌب 49    ـ طاهر محمد الدمرداش عمار 7
 ـ حسن محسن إبراهٌم .5    ـ محمد إبراهٌم محمد حسن 8
 ـ اسالم شعبان محمد 51   ـ عبدالرحمن ممدوح عبدالوهاب 9
 النعٌم عبدهللا ـ أحمد عبد52   ـ اسالم ممدوح عبدالحلٌم عبدالعال .1

 ـ محمد شادي عبدالعلٌم 53   ـ اسامة محمد عبدالحمٌد مهنً 11
 ـ آٌة محمد كامل أحمد 54   ـ عبدالعظٌم جهاد عبدالعظٌم 12
 ـ رانٌا عزات علً 55   ـ مصطفً محمود محمد نجٌب 13
 ـ مرٌم مالك اسحق 56    ـ مصطفً أحمد خلف كامل 14
 ـ أحمد صابر محمد شحات 57    ـ محمد حسٌن محمد محمد 15
 ـ عبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم 58   ـ عمرو بهاء حسن اسماعٌل 16
 رجب ناصر رجب سٌد ـ 59     ـ كرٌم فؤاد مرسى 17
 ـ محمد عبدالقادر أحمد .6    ـ احمد منتصر عبدالرشٌد 18
 ـ محمود بدر محمد عبدالحمٌد 61    ـ كرٌم بهاء مصطفً حافظ 19



 ـ عبدهللا عماد الدٌن رجب 62    سن محمد ـ كرٌم ٌحً ح.2
 ـ الحسن محى الدٌن محمد 63   ـ حسام كمال صادق عبدالحافظ 21
 ـ مصطفً رأفت مصطفً 64    ـ عبدالرحمن محمد فهمً 22
 ـ ٌحً عارف متولى على 65    ـ أحمد صالح محمود حمٌدة 23
 ـ اسالم سمٌر حجازي 66   ـ مصطفً ضاحً عبدالمحسن 24
 ـ دٌفٌد إبراهٌم فهمى 67    أحمد مختار حسن علً ـ 25
 ـ كرٌم محمد أحمد 68   ـ ٌوسف محمد مصطفً أحمد 26

 
 ـ محمد جمال رمضان 69    ـ عبدالعزٌز مصطفً سعٌد 27
 ـ أحمد حامد حمدان .7     ـ حسام كمال فولً 28
 ـ أحمد حسٌن عبدهللا موسى 71   ـ أمٌر ٌاسر محمد عبدالعزٌز 29

 ـ أحمد ٌحٌا شحاتة أحمد 72   بدالرحمن محمد عبدالعزٌز ـ ع.3
 ـ أمل حسن عبدالقادر 73    ـ أحمد فتحً مراد أحمد 31
 ـ حسام الدٌن صالح محمد 74    ـ محمود عبدالحلٌم محمد 32
 ـ عمر على ابو الٌزٌد 75    ـ ولٌد صالح عبدالمعز 33
 ـ أندرو أمٌر زكرٌا 76     ـ أحمد محمد أحمد 34
 ـ آدم محمد بكر ابواللٌل 77   ـ أحمد شحاتة نجٌب عبدالعزٌز 35
 ـ محمد حسن محمد حسن 78   ـ أحمد إبراهٌم محمد طرفاوي 36
 ـ اسماعٌل مرتجى اسماعٌل 79   ـ عبدالرحمن عبدالسالم عمر 37
 ـ مرٌان نجٌب ضاحً .8    ـ اسالم عبدالرازق عبدالمعز 38
 ـ حسام أحمد باهر ناجى 81    ـ حسام ٌحً جالل ٌوسف 39

 ـ أحمد سعٌد خٌر 82    ـ مروان حامد حمدان .4
 ـ محمد عزت محمد سعٌد 83   ـ كرٌم جمال هاشم عبداللطٌف 41
 ـ مصطفً صافً محمد 42

  .وافق المجلس القرار : ـ 

بٌانات الحالة الخاصة بالطالب الراغبٌن فً نقل قٌدهم من بشـأن  : ـ الثامنالموضوع 

م والحاصلٌن علً الثانوٌة العامة من 2.16/2.17لتربٌة الرٌاضٌة فً العام الجامعً كلٌات ا
 ( طالب وطالبة وهم : ـ  8سنوات سابقة وعددهم ) 

 ـ محمود عنتر بدٌع محمد 5     ـ خالد أشرف محمود 1
 ـ الزهراء فرغلً تونى 6    ـ محمد ماهر العزٌز أحمد 2
 ـ محمد عصام كامل سٌد 7    ـ أحمد عبدالسالم عبدالفتاح 3
 ـ محمد كرم عباس حسٌن 8    ـ محمد اسماعٌل عبدالجلٌل 4

  . المجلس وافقالقرار : ـ 

بٌان الحالة الخاص بالطالب / علً خلف محمد عبد الرحمن بشـأن  : ـ التاسعالموضوع 

لعام الجامعً الراغب فً نقل قٌده من كلٌة دار العلوم بالجامعة إلً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً ا
   .م 2.15م والحاصل علً الثانوٌة العامة عام 2.16/2.17

  .وافق المجلس القرار : ـ  

بشـأن بٌان الحالة الخاص بالطالب / كٌرلس مختار حلمً روفائٌل  : ـ العاشرالموضوع 

 م2.16/2.17الراغب فً نقل قٌده إلً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنٌا فً العام الجامعً 
  .م 2.15والحاصل علً الثانوٌة العامة 

  .وافق المجلس القرار : ـ 



المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارق محمد أن بش ـ : الحادي عشرالموضوع 

صالح الدٌن وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً نقل قٌد الطالبة / 
جستٌر قسم التدرٌب الرٌاضً ولم ٌتم تسجٌل موضوع راندا جمال عبد العاطً بمرحلة الما

  .البحث 

 . وافق المجلس القرار : ـ

الطلب المقدم من الطالبة / الشٌماء محمود محمد محمد بشأن ـ :  عشر الثانًالموضوع 

م للموافقة علً تعدٌل 2.15/2.16المقٌدة بالفرقة الرابعة شعبة تدرٌس للعام الدراسً 
 ..73( من أصل المجموع الكلً 3781( بدالً من )4755كمٌة لتصبح )مجموع درجاتها الترا
  .% 51.79% بدالً من 65.14لتصبح نسبة النجاح 

   .  وافق المجلس  القرار :ـ

الطلب المقدم من الخرٌج / ٌاسر محمد غرٌب دفعة ـ بشأن :  عشر الثالثالموضوع 

    314..284.82421لتصبح  م للموافقة علً تعدٌل الرقم القومً لشهادة التخرج7..2

  .المجلس  وافق القرار: ـ

الطلب المقدم من الخرٌج / طارق ٌحى صابر حسانٌن بشأن   : ـ عشر الرابعالموضوع 

م لتعدٌل اسمه بشهادة التخرج لٌصبح ) طارق ٌحى صابر حسانٌن ( بدالً من ) .2.1دفعة 
  .طارق ٌحًٌ صابر حسانٌن ( 

  .وافق المجلس  القرار : ـ

الخرٌج / إٌهاب محمد صالح إبراهٌم الطلب المقدم من ـ بشأن :  عشر الخامس الموضوع

  97..24بدالً من  243.97م لتعدٌل الرقم القومً بشهادة التخرج لٌصبح 2.14دفعة 

  .وافق المجلس  القرار : ـ

الخرٌج / محمد عالء الدٌن عثمان الطلب المقدم من  بشأن : ـعشر السادسالموضوع 

م بدالً 1992/.12/1التخرج لٌصبح  بشهادةم للموافقة علً تعدٌل تارٌخ المٌالد 2.14ة دفع
  .م 12/1/1992من 

    .وافق المجلس   القرار:ـ

الخرٌجة / منً سٌد علً شعراوي الطلب المقدم من أن بش عشر : ـ السابعالموضوع 

م بدالً من 1/2/1987صبح م للموافقة علً تعدٌل تارٌخ المٌالد بشهادة التخرج ل8ٌ..2دفعة 
   .م 1/12/1987

   .وافق المجلس   القرار:ـ

الطلب المقدم من الخرٌجة / ناهد صالح الدٌن دفعة أن ـبش عشر : ـ الثامنالموضوع 

م بدالً من 1/5/1993م للموافقة علً تعدٌل تارٌخ المٌالد بشهادة التخرج لٌصبح 2.15
  .م 1/5/1992

  .وافق المجلس   القرار:ـ

حسن كامل  لمقدمة من األستاذ الدكتور / هانئالمذكرة اأن بش : ـ عشر التاسعالموضوع 

نتائج عدد خمسة طالب بالفرقة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب للموافقة علً تعدٌل 
للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً  االولً وطالبة بالفرقة الثانٌة وطالب بالفرقة الثالثة

 م ، وهم : ـ 2.15/2.16
 

 م
 

 االســـم
المقرر 
 الدراسً

 

 الفرقة
قبل 

 التعدٌل
 بعد التعدٌل

 35 غ الثانٌة علوم حركة فاطمة مختار محمد عبدالحمٌد 1

 .8 غ االولً اٌقاع حركً مصعب مصطفً حسن 2



 75 غ االولً (2تشرٌح ) مصطفً محمد مصطفً حسن 3

 71 غ ولًاال (2تشرٌح ) مصطفً محمد مصطفً عبدالرحمن 4

 69 غ االولً علوم حركة نهال محمد تونً محمد 5

 19 غ االولً (2تشرٌح ) محمد سعٌد سٌد 6

 صفر غ الثالثة )عملً( الهوكً عمر وائل حمدي حلمً 7

      . وافق المجلس القرار : 

المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / عادل حسن سٌد رئٌس قسم  : ـ العشرون الموضوع

ارة الرٌاضٌة للموافقة علً تعٌٌن السٌد المدرس المساعد / محمود محمد سٌد عبدالرحمن اإلد
  .فً وظٌفة مدرس بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة 

  .  وافق المجلس  القرار:ـ

 
المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارق أن بش : ـ العشرونو الحادي الموضوع

لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً تعٌٌن المعٌدٌن  محمد صالح الدٌن وكٌل الكلٌة
( من خرٌجً العام  .2.19/2.2ـ  2.15/2.16باالقسام المختلفة طبقاً للخطة الخمسٌة ) 

 م وهم كالتالً : ـ 2.15/2.16الجامعً 
  .ـ معٌد من )شعبة التدرٌب( للعمل بقسم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب )كرة قدم( 

  .معٌد من )شعبة التدرٌب( للعمل بقسم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب )كرة ٌد(  ـ
  .ـ معٌد من )شعبة اإلدارة( للعمل بقسم اإلدارة الرٌاضٌة 

 .وافق المجلس     القرار:ـ

المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارق محمد  أنبش : ـالعشرون و الثانًالموضوع 

الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً اقامة اإلمتحان  صالح الدٌن وكٌل
م " االمتحان العام " ٌوم االثنٌن 2.16/2.17التحرٌري لتأهٌلً الدكتوراه للعام الجامعً 

م علً مستوي كلٌات التربٌة الرٌاضٌة ، وسوف ٌحدد االمتحان الشفهً 2.16/.3/1الموافق 
   .فً مٌعاد الحق 

    . وافق المجلس  القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة واالعتماد  والعشرون : ـ الثالثالموضوع 

  .بالكلٌة بخصوص اعتماد التقرٌر الفنً الربع سنوي لمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة 

    .وافق المجلس   القرار:ـ

مة من وحدة ضمان الجودة واالعتماد بشأن المذكرة المقد والعشرون : ـ الرابعالموضوع 

بالكلٌة للموافقة علً استعانة األقسام بالكلٌة بممتحنٌن خارجٌٌن للمساعدة فً أعمال 
االمتحانات الشفوٌة والعملٌة وذلك لضمان تحقٌق العدالة والموضوعٌة ، وذلك لضمان العدالة 

  .وعدم التمٌٌز بٌن الطالب علً مستوي القسم والكلٌة المرفقة 

    .وافق المجلس   القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة  والعشرون : ـ الخامسالموضوع 

واالعتماد بالكلٌة للموافقة علً تشكٌل اللجان الواردة من أقسام الكلٌة العلمٌة لمراجعة 
  .استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم 

    .مقدم  وافق المجلس علً التشكٌل ال  القرار:ـ

 
 



بشأن المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة  والعشرون : ـ السادسالموضوع 

 واالعتماد بالكلٌة للموافقة علً اعتماد اآلتً : ـ 
ـ توصٌف البرامج والمقررات لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا للعام الجامعً 1

 م 2.16/2.17
البكالورٌوس والدراسات العلٌا للعام الجامعً  ـ تقارٌر البرامج والمقررات لمرحلت2ً

   .م 2.15/2.16

    .وافق المجلس    القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة  والعشرون : ـ السابعالموضوع 

واالعتماد بالكلٌة للموافقة علً ما جاي بشأن االجراءات التصحٌحٌة المنفذة بناءا علً ما 
  .طراف المعنٌة فً عملٌة تقوٌم المؤسسة جاء من مشاركة اال

  .وافق المجلس    القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة واالعتماد  والعشرون : ـ الثامنالموضوع 

  .بالكلٌة للموافقة علً اعتماد تقارٌر المراجعة الداخلٌة بالكلٌة 

  .وافق المجلس    القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة  ون : ـوالعشر التاسعالموضوع 

واالعتماد بالكلٌة للموافقة علً قائمة تحسٌنات واالجراءات التصحٌحٌة التً اتخذت بناءاً 
  .علً نتائج التقٌٌم 

  .وافق المجلس    القرار:ـ

  

حسن  بشأن المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / هانئ الثالثون : ـو الحادي الموضوع

كامل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب للموافقة علً توزٌع اعضاء هٌئة التدرٌس علً 
  .الفرق الدراسٌة كمرشدٌن اكادٌمٌٌن  

  .وافق المجلس    القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / بهاء الدٌن  : ـ الثالثونو الثانًالموضوع 

م 2.15/2.16ح الرٌاضً للموافقة علً تقرٌر االنجاز السنوي عبدالرحمن رئٌس قسم التروٌ
   .الخاص بالقسم 

   .وافق المجلس    القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من رئٌس قسم علوم الصحة  : ـ الثالثونو الثالث الموضوع

   .الرٌاضٌة للموافقة علً مناقشة رؤٌة ورسالة القسم 

     .وافق المجلس    القرار:ـ

بشأن المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / عثمان مصطفً  : ـ الثالثونو الرابع الموضوع

عثمان وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للموافقة علً خطة خدمة المجتمع وتنمٌة 
مهٌداً البٌئة والبرنامج التنفٌذي لها ، وكذلك خطة برامج التوعٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ت

  .م 2.16/2.17لتفعٌل األنشطة المسجلة بها للعام الدراسً 

      .وافق المجلس    القرار:ـ

تشكٌل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلٌة للعام الجامعً  بشأن : ـ الثالثونو الخامس الموضوع

 : ـ  وتم التشكٌل علً النحو التالًم ، 2.16/2.17

 :ب أوالً : لجنة شئون التعلٌم والطال

 االسم م

 د/ هانئ حسن كامل     ) رئٌساً ( .أ 1



 د/ ناصر مصطفً السوٌفً .أ 2

 د/ محمد لطفً السٌد .أ 3

 د/ محمد السٌد علً برهومة .أ 4

 د/ عبدالحلٌم فتحً عبدالحلٌم .أ 5

 د/ إبراهٌم ربٌع شحاتة .أ 6

 د/ عمرو سلٌمان محمد .أ 7

 د/ مرفت سمٌر حسٌن .أ 8

 خالد حسن توفٌق د/ .م.أ 9

 د/ أحمد عزمً امام .م.أ .1

 د/ ٌحً أحمد كامل  11

 د/ أحمد حسن  12

 د/ أمانً شعبان عبداللطٌف  13

 ثانٌاً : لجنة المختبرات واألجهزة العلمٌة :

  االسم  م

 د/ محسن علً أبو النور     ) رئٌساً ( .أ 1

 د/ مصطفً حسٌن باهً  .أ 2

 القادر   د/ شرٌف محمد عبد.أ 3

 د/ محسن ابراهٌم أحمد  .أ 4

 د/ شٌماء جعفر .م.أ 5

 د/ أحمد حسن نظمً .م.أ 6

 د/ بسمة إبراهٌم.م.أ 7

 د/ شرٌف عبد المنعم محمد  8

 د/ محمود حسٌن محمود 9

 د/ طاهر مصطفً  .1

 د/ جدة أحمد ابراهٌم  11

 د/ حمادة خلف صحصاح  12

 ا :ثالثاً : لجنة الدراسات العلٌ

 االسم م

 د/ طارق محمد صالح الدٌن      ) رئٌساً ( .أ 1

 د/ مكارم حلمً ابو هرجة  .أ 2

 د/ اخالص محمد عبد الحفٌظ  .أ 3

 د/ بهً الدٌن ابراهٌم سالمة  .أ 4

 د/ وجدي مصطفً الفاتح .أ 5

 د/ أحمد فاروق خلف  .أ 6

 د/ بهاء الدٌن عبد الرحمن  .أ 7

 أمٌن  د/ منال أحمد .أ 8



 د/ عمرو محمد طه حلوٌش  .أ 9

 د/ أشرف مسعد إبراهٌم .أ .1

 د/ هانً جمال ٌوسف   11

 د/ هناء محمود   12

 د/ إٌهاب أحمد راضً   13

 رابعاً : لجنة شئون البٌئة  :

 االسم م

 د/ عثمان مصطفً عثمان     ) رئٌساً ( .أ 1

 د/ حسن حسن عبده .أ 2

 د عبدالعزٌز  د/ عبدالعزٌز محم.أ 3

 د/ عمر محمد لبٌب .م.أ 4

 د/ حسنً حسن علً عاشور .م.أ 5

 علً  محمدد/ محمد .م.أ 6

 د/ محمد حسٌن دكروري .م.أ 7

 د/ هبة سعد  8

 د/ محمود محً الدٌن  9

 د/ أحمد راشد حسن  .1

 د/ احسان حسنً  11

 د/ طه أحمد محمد  12

 خامساً : لجنة العالقات الثقافٌة :

 االسم م

 د/ محسن اسماعٌل ابراهٌم     ) رئٌساً ( .أ 1

 د/ ناصر عمر الوصٌف  .م.أ 2

 د/ اسامة محمد عبدالعزٌز  .م.أ 3

 د/ صبري عمران  .م.أ 4

 د/ ولٌد حسٌن حسنً  .م.أ 5

 د/ رمضان محمود عبد العال  6

  د/ خالد فتحً   7

 د/ محمد نبٌل محمد عبد العلٌم   8

 ً عبد الحً  د/ حسن 9

 د/ محمد فتحً عبد الحافظ   .1

 د/ محمد غرٌب عطٌة  11

 سادساً : لجنة الكتبات  :

 االسم م

 د/ محمود اسماعٌل طلبة      ) رئٌساً ( .أ 1

 د/ عبدالعزٌز عبدالحمٌد عمر  .أ 2



 د/ هشام محمد عبد الحلٌم  .أ 3

   عمر أحمد عبد النعٌمد/ .م.أ 4

 محمد علً   د/ بسمات.م.أ 5

 د/ محمد سلٌمان محمود  .م.أ 6

 د/ عادل جالل  .م.أ 7

 د/ عمرو محمد فؤاد .م.أ 8

   د/ لبنً سنوسً 9

 د/ رضا محمد ابراهٌم   .1

 د/ ناهد حداد   11

   . وافق المجلس  القرار:ـ

ق المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارأن ـبش : ـ الثالثونو السادسالموضوع 

محمد صالح الدٌن وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً تشكٌل كنترول 
م من السادة األساتذة 2.16/2.17الدراسات العلٌا لالمتحان تأهٌلً دكتوراه للعام الجامعً 

 وهم : ـ
 رئٌساً   د/ عمرو سلٌمان محمد.أ .1
 عضواً   د/ محمد سلٌمان محمود .أ .2
 عضواً    شٌد د/ ٌاسر عبد الر .3
 إداري   السٌد / محمد طلب محمد  .4
 إداري   اٌمان أحمد سٌد السٌدة /  .5

   . وافق المجلس  القرار:ـ

 
المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارق محمد أن بش : ـ الثالثونو السابع الموضوع

ل لجنة صالح الدٌن وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً تشكٌ
م والذي سوف ٌعقد 2.16/2.17المالحظة ألعمال االمتحان التأهٌلً دكتوراه للعام الجامعً 

  .م 2.16/.4/1،  3،  2أٌام 

   . علً التشكٌل  وافق المجلس  القرار:ـ

المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارق محمد أن بش : ـ الثالثونو الثامن الموضوع

ٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً تشكٌل كنترول صالح الدٌن وكٌل الكل
 م 2.16م خالل شهر سبتمبر 2.15/2.16الدراسات العلٌا لالختبار التكمٌلً للعام الجامعً 

   . علً التشكٌل وافق المجلس  القرار:ـ

محمد المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / طارق بشـأن  : ـ الثالثونو التاسع الموضوع

صالح الدٌن وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً قٌد الطالب المتقدمٌن 
  .م ، وفقاً لالئحة الكلٌة بالساعات المعتمدة 2.16/2.17لمرحلة الماجستٌر للعام الجامعً 

   .وافق المجلس   القرار:ـ

الدكتور / طارق محمد صالح  المذكرة المقدمة من األستاذبشـأن  : ـ األربعونالموضوع 

الدٌن وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً قٌد الطالب المتقدمٌن 
م ، وفقاً لالئحة الكلٌة 2.16/2.17لمرحلة الدبلوم من طالب الدراسات العلٌا للعام الجامعً 

  .بالساعات المعتمدة 

   .وافق المجلس   القرار:ـ 



الطلب المقدم من الدكتور / محمود حسٌن محمود  بشـأن : ـ األربعونو الحاديالموضوع 

بقسم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب للموافقة علً سفره لحضور المؤتمر العلمً 
الفترة من الدولً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالجزٌرة جامعة حلوان والمقام بالقاهرة فً 

  .م 2.16أكتوبر  1إلً  29

   .وافق المجلس   رار:ـالق

المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور / ناصر بشـأن  : ـ األربعونو الثانً الموضوع

د/ سهام .م.مصطفً السوٌفً رئٌس قسم علوم الصحة الرٌاضٌة للموافقة علً رفع اسم أ
فاروق إسماعٌل من األشراف علً الباحثة / آمنة حسن عبد الرحٌم لظروف سفرها للخارج ، 

 د/ محمد محمد علً لتصبح هٌئة االشراف كالتالً : ـ .م.واضافة أ
 د/ بهً الدٌن ابراهٌم سالمة     أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضة بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة .أ
 د/ محمد محمد علً          االستاذ المساعد بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بالكلٌة .م.أ

   .وافق المجلس   القرار:ـ

   بشـأن منح درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة : ـ األربعونو الثالث الموضوع

للباحث / محمد خلف هللا محمود بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " نموذج مقترح 
 للبورصة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة " 

   .وافق المجلس   القرار:ـ

ح درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة للباحث بشـأن من : ـ األربعونو الرابع الموضوع

/ محمد محمود حسٌن بقسم التدرٌب الرٌاضً ببحث بعنوان " المحددات الجسمٌة والبدنٌة 
 والفسٌولوجٌة النتقاء مرشدي الغوص " 

   .وافق المجلس   القرار:ـ

ضٌة منح درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌابشـأن  : ـ  األربعونو الخامسالموضوع 

للباحثة / أمانً صبرة شحاتة محمد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " اإلدارة بالتجوال 
   .وواقع تطبٌقها فً مجال الرٌاضة المدرسٌة بمحافظة المنٌا " 

   .وافق المجلس   القرار:ـ

بشـأن منح درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة  : ـ األربعونو السادس الموضوع

/ أحمد شحاتة محمد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " أسلوب الفجوة لقٌاس للباحث 
 جودة خدمة النشاط الرٌاضً المدرسً بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة المنٌا "  

 .وافق المجلس   القرار:ـ

بشـأن منح درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة  : ـ  األربعونو السابع الموضوع

/ محمد حامد محمد حسن بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " إدارة التغٌٌر للباحث 
 وعالقتها باالنحراف اإلداري لدي القٌادات الرٌاضٌة بمحافظة المنٌا " 

     .وافق المجلس   القرار:ـ

بشـأن منح درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة للباحث  : ـ األربعونو الثامن الموضوع

ده هرٌدي بقسم المناهج وطرق التدرٌس ببحث بعنوان " تاثٌر برنامج مقترح / محمد عب
للتربٌة الحركٌة باستخدام الحاسب االلً علً بعض المهارات الساسٌة لألطفال المعاقٌن ذهنٌاً 

 القابلٌن للتعلم بمدٌنة المنٌا " 

   .وافق المجلس   القرار:ـ

ضوع بحث لدرجة الماجستٌر فً التربٌة بشأن تسجٌل مو : ـ األربعونو التاسع الموضوع

"  الرٌاضٌة للباحثة / مروة محمد أحمد عبد العاطً بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنـوان
 إدارة االجتماعات ودورها فً تحسٌن األداء المؤسسً لالتحاد المصري لكرة القدم " 



 تحت اشراف : ـ 
 م اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة د/ عادل حسن سٌد                أستاذ ورئٌس قس.أ
 د/ محمد فتحً عبد الحافظ     مدرس بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة .م.أ

   .وافق المجلس   القرار:ـ

بشـأن تسجٌل موضوع بحث لدرجة الماجستٌر فً التربٌة البدنٌة  : ـ الخمسون الموضوع

 والرٌاضٌة للباحثٌن اآلتً أسمائهم وهم : ـ 
اء جمال شفٌق بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " دراسة تقوٌمٌة لدوري ـ الباحثة / رج1

 الرٌاضٌة المدرسٌة بمحافظة المنٌا "  لألنشطةبٌبسً كإحدي شركات الرعاٌة الرٌاضٌة 

 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ عاطف عبد الرحمن سٌد         أستاذ بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة .أ
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة            د/ محمد فتحً تونً .م.أ

ـ الباحثة / منً محمد عبد الرازق بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " استراتٌجٌة 2
مقترحة للرعاٌة الرٌاضٌة لالعبً المشروع القومً إلعداد الناشئٌن بجمهورٌة مصر العربٌة 

 " 

 تحت اشراف : ـ 
 وكٌل          أستاذ بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة د/ أنور وجدي علً ال.أ

 د/ لبنً سنوسً                       مدرس بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكٌة 
ـ الباحث / أبانوب سعد فاٌز بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " الشفافٌة اإلدارٌة 3

 ب والرٌاضة " وعالقتها بجودة الحٌاة الوظٌفٌة للعاملٌن بوزارة الشبا

 تحت اشراف : ـ 
 د/ أنور وجدي علً الوكٌل             أستاذ بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة .أ
 د/ أحمد عزمً إمام                مدرس مساعد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة .م.أ

" خطة مقترحة ـ الباحث / ماجد فرح عٌاد عٌاد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة ببحث بعنوان 4
 الستثمار االمكانات الرٌاضٌة لمدارس التربٌة والتعلٌم بمحافظة المنٌا " 

  تحت اشراف : ـ

 د/ عادل حسن سٌد               أستاذ ورئٌس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة .أ
 د/ احسان حسنً                   مدرس بقسم اإلدارة الرٌاضٌة بالكلٌة

   وانـــناصر مصطفً السوٌفً بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة ببحث بعن الباحث / مصطفً ـ5
" تأثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة القدرات الالهوائٌة والمستقبالت الحسٌة لعضالت الطرف 

 السفلً لناشئ المصارعة " 

 تحت اشراف : ـ 
 ٌة د/ محسن إبراهٌم أحمد                أستاذ بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بالكل.أ

 د/ ولٌد حسٌن حسن                     مدرس بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بالكلٌة 

  .وافق المجلس   القرار:ـ

نة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه تشكٌل لجبشـأن  : ـ الخمسونو الحادي الموضوع 

" استخدام فً التربٌة الرٌاضٌة للباحث / أحمد عٌسى بقسم التروٌح الرٌاضً ببحث بعنوان 
شبكات التواصل االجتماعً كاحدي طرق استغالل وقت الفراغ وعالقتها ببعض الجوانب 

 النفسٌة لدي طالب جامعة أسٌوط " 

 وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 د/زٌنب محمد أمٌن           أستاذ تكنولوجٌا التعلٌم وعمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة ـ.أ



 جامعة المنٌا                                   " مناقشاً "                                   
 " مشرفاً "   د/بهاء الدٌن عبد الرحمن     أستاذ ورئٌس قسم التروٌح الرٌاضً بالكلٌة   .أ
 د/إبراهٌم حسٌن إبراهٌم   أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح .م.أ

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط           " مناقشاً "                                  
 " مشرفاً "   د/رمضان محمود عبدالعال      أستاذ مساعد بقسم التروٌح الرٌاضً بالكلٌة 

  .وافق المجلس   القرار:ـ

رسالة الماجستٌر بشـأن تشكٌل لجنة المناقشة والحكم ل : ـ الخمسونو الثانً الموضوع

فً التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / سمٌة جمال أحمد بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " 
تأثٌر برنامج رٌاضً صحى علً مستوي تركٌز الهٌموجلوبٌن فً الدم ومتغٌرات اللٌاقة 

 الصحٌة لدي طالبات المرحلة االعدادٌة فً الرٌف والحضر "  

 قشة والحكم من األساتذة وهم : ـ وٌقترح تشكٌل لجنة المنا
 د/ناصر مصطفً السوٌفً     أستاذ التربٌة الصحٌة ورئٌس قسم علوم الصحة   "مشرفاً".أ
 "مناقشاً"  د/محسن إبراهٌم أحمد        أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضة بقسم علوم الصحة    .أ
 الرٌاضٌة د/عبد الحلٌم ٌوسف       أستاذ مساعد ورئٌس قسم علوم الصحة.م.أ

 " مناقشاً "    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة السادات                                         

  .وافق المجلس   القرار:ـ

بشـأن تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر  : ـ الخمسونو الثالث الموضوع

التدرٌب الرٌاضً ببحث بعنوان "  فً التربٌة الرٌاضٌة للباحث / نبٌل لبٌب منقرٌوس بقسم
تأثٌر برنامج تدرٌبً علً الصفات البدنٌة الخاصة الجتٌاز االختبارات الدولٌة لحكام كرة القدم 

 " 

 وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مناقشاً" د/أشرف عبد العزٌز أحمد     أستاذ وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كفر الشٌخ      .أ
 د/ممدوح محمود محمدي     أستاذ بقسم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب     "مناقشاً" .أ
 د/محمد أحمد علً     أستاذ مساعد بقسم الرٌاضات الجماعٌة وألعاب المضرب "مشرفاً" .م.أ

  .وافق المجلس   القرار:ـ

والحكم لرسالة الماجستٌر  تشكٌل لجنة المناقشة بشـأن : ـ الخمسونو الرابع الموضوع

فً التربٌة الرٌاضٌة للباحث / عماد الدٌن عبد الحكٌم بقسم المناهج وطرق التدرٌس ببحث 
ساسٌة بعنوان " تأثٌر برنامج قصة حركٌة بالصور المتحركة علً تنمٌة بعض المهارات اال

 والقٌم الخلقٌة للمعاقٌن ذهنٌاً القابلٌن للتعلم " 

 لمناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ وٌقترح تشكٌل لجنة ا
 د/عثمان مصطفً عثمان            أستاذ بقسم المناهج وطرق التدرٌس ووكٌل الكلٌة .أ

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة       " مشرفاً "                                         
 م المناهج وطرق التدرٌس " مشرفاً " د/هشام محمد عبد الحلٌم            أستاذ ورئٌس قس.ا
 د/جمال عبدالسمٌع محمد الدسوقً  أستاذ ورئٌس قسم المناهج وطرق التدرٌس .أ

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة    " مناقشاً "                                        
 لتدرٌس بالكلٌة   " مشرفاً " د/فاطمة محمد محمد فلٌفل       أستاذ بقسم المناهج وطرق ا.أ
 د/عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز      أستاذ بقسم المناهج وطرق التدرٌس بالكلٌة  " مناقشاً " .أ

  .وافق المجلس   القرار:ـ

بشـأن تشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر  : ـ الخمسونو الخامسالموضوع 

مود أحمد بقسم التدرٌب الرٌاضً ببحث بعنوان " فً التربٌة الرٌاضٌة للباحث / محمد مح
 فاعلٌة برنامج تدرٌبً لمهارات كرة الماء لطلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنٌا " 



 
 
 
 
 
 

 وٌقترح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 لتربٌة الرٌاضٌة أستاذ السباحة المتفرغ وعمٌد كلٌة ا          د/محمد فتحً الكروانً  .أ

 " مناقشاً "               بنٌن جامعة االسكندرٌة سابقاً                                       
 أستاذ بقسم الرٌاضات المائٌة ووكٌل الكلٌة لشئون     د/طارق محمد صالح الدٌن    .أ

 " مناقشاً "                               الدراسات العلٌا                                      
 ستاذ مساعد بقسم الرٌاضات المائٌة بالكلٌة " مشرفاً " د/حسنً حسن علً عاشور    أ.م.أ

  .وافق المجلس   القرار:ـ

 

      القادمةالجلسة  فًالمحضر على ذلك على أن ٌعقد إن شاء هللا  و أقفل
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 رئٌس المجلس                                            أمٌن سر المجلس  
 

 د/ محسن علً علً أبو النور (.د/هانئ حسن كامل  (                              ) أ.) أ     
 
 
  

       
 

 
 
 

  
  

 
     

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


