
                                                                 جامعة المنيا                                                                                     

 كلية التربية الرياضية        
                                         

            MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy                                                                        PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  CCoolllleeggee   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ( 2 )مجلس الكلية رقم    اجتماعمحضر     
   م71/71/2172بتاريخ    المنعقد

 

محسف عمي عمي أبو ور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ77/71/1176الموافؽ االثنيف يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة عميد الكمي النور
  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب      ىانئ حسف كامؿ                د/ 1أػ 7
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مصطفي عثماف                  عثمافد/1ػ أ1
 ثالدراسات العميا والبحو وكيؿ الكمية لشئوف  د/ طارؽ محمد صالح الديف             1ػ أ3
 قسـ عمـو الصحة الرياضية  سمجم رئيس         د/ ناصر مصطفي السويفي 1ػ أ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي  د/وجدي مصطفي الفاتح                 1ػ أ5
 قسـ اإلدارة الرياضية  مجمس رئيس          د/عادؿ حسف سيد 1ػ أ6
 قسـ الرياضات المائية  مجمس رئيس د/ عبد العزيز عبد الحميد عبد اليادي    1ػ أ7
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  مجمس رئيس                      د/ أحمد فاروؽ خمؼ1ػ أ8
 قسـ الترويح الرياضي  مجمس رئيس  د/ بياء الديف عبد الرحمف               1ػ أ9

 التربية الرياضية تدريسمجمس قسـ المناىج وطرؽ  رئيس           ىشاـ محمد عبدالحميـ د/ 1ػ أ71
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيسأميف                       حمد د/ مناؿ أ1ػ أ77
 قسـ ألعاب القوي مجمس رئيس    د/ محمد السيد عمي برىومة          1ػ أ71
 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةمجمس رئيس                 أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/1ػ أ73
  رئيس مجمس قسـ عمـو الحركة الرياضية                  حمويشعمرو محمد طو د/1ػ أ74
 رئيس مجمس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                       عميد الكمية          د/ 1ػ أ75
  ية واالجتماعية الرياضية أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربو    د/اخالص محمد عبد الحفيظ             1ػ أ76
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                     محسف إبراىيـ أحمد د/1ػ أ77
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي   د/محمد لطفي السيد                     1ػ أ78
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                  محمد فوزي عبد العزيزد/ 1ػ أ79
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية     د/ عمرو سميماف محمد                1أ ػ17
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية         د/ مرفت سمير حسيف             1ػ أ11
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية     د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          1ػ أ13
 أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي         د/ محمود اسماعيؿ طمبة         1ػ أ14
 عف األساتذة المساعديف        د/ بسمات محمد عمي           1ـ1ػ أ15
 عف األساتذة المساعديف   د/ عمر محمد لبيب                  1ـ1ػ أ16
 المدرسيف  عف عباف عبد المطيؼ               د/ أماني شػ 17
 عف المدرسيف     ػ د/ نرميف محمد محمد شوماف           18
 مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد         ػ د/ياسر عبدالرشيد                  19
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 واعتذر عن الحضور : ـ       
 د/ ايياب محمد عبد الفتاح1أ

،  بالسػادة أعضػاء المجمػس مجمػسد/عميػد الكميػة ورئػيس ال1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  7جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
 ، ـ 9/1176/ 79 بتاريخ

   1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

تور / عمرو محمد طو حمويش المذكرة المقدمة مف األستاذ الدك ػ بشأف:  انيالموضوع الث
رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية لمموافقة عمي اجراء التعديالت المرفقة والواردة بمقررات 
الدراسات العميا بمراحميا المختمفة عمي أف تتماشي مع قسـ عمـو الحركة فقط وذلؾ بناء عمي 

  1 القرار الوزاري بفصؿ قسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة إلي قسميف
 1 وافؽ المجمس القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / وجدي مصطفي الفاتح رئيس  بشأف : ـ  الثالث الموضوع
قسـ التدريب الرياضي لمموافقة عمي اجراء التعديالت المرفقة والواردة بمقررات الدراسات العميا 

قط وذلؾ بناء عمي القرار بمراحميا المختمفة عمي أف تتماشي مع قسـ التدريب الرياضي ف
   1الوزاري بفصؿ قسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة إلي قسميف 

  1 وافؽ المجمس   القرار :ـ
ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية /  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور بشأف : ـ  رابعال  الموضوع

شيادة التخرج لوجود الخطأ في لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات الخاصة ب
 االسـ : 

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ
 صبري جماؿ عبدالرحيـ عنبر 

 ـ 1176دفعة يونيو 
 صبري جماؿ عبدالرحيـ عنبر صبري جماؿ عبدالرحيـ عزيز 

  1وافؽ المجمس    القرار :ـ
حسف كامؿ وكيؿ  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ بشأف : ـ  الخامس  الموضوع

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ درجات الطالبة / مناؿ سيد محمد رشاد 
ـ في مقرر 1175/1176المقيدة بالفرقة الثالثة ) شعبة االدارة الرياضية ( لمعاـ الجامعي 

  1( لمفصؿ الدراسي الثاني لوجود خطأ في الرصد 1)تطبيقات ترويحية 
 



 
      
 االســــــــــــــــــم             
  

 
 الفرقة

المقرر  
 الدراسي

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
اعماؿ 
 سنة

أعماؿ  مجموع تحريري عممي
 سنة

 مجموع تحريري عممي

تطبيقات  الثالثة مناؿ سيد محمد رشاد 
 (1ترويحية )

7 7 55 57 79 7 55 75 

  1وافؽ المجمس  القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  بشأف ػ:  سادسال  ضوعالمو 

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ درجات الطالب / عبدالقادر محمود 
ـ في مقرر كرة اليد لمفصؿ 1175/1176عبدالقادر المقيد بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي 

  1خطأ في الرصد الدراسي الثاني لوجود 
      

 االســــــــــــــــــم             
  

 
 الفرقة

المقرر  
 الدراسي

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
اعماؿ 
 سنة

أعماؿ  مجموع تحريري عممي
 سنة

 مجموع تحريري عممي

 41 75 71 75 39 75 71 71 كرة يد  األولي  عبدالقادر محمود عبدالقادر 

  1وافؽ المجمس  : ـ  القرار
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية  أفػبش : ـ  سابعال  الموضوع

لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ درجات الطالب / محمد مصطفي منيسي المقيد 
اسي الثاني ( لمفصؿ الدر 1ـ في مقرر تشريح )1175/1176بالفرقة األولي لمعاـ الجامعي 

  1لوجود خطأ في الرصد 
      

 االســــــــــــــــــم             
  

 
 الفرقة

المقرر  
 الدراسي

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
اعماؿ 
 سنة

أعماؿ  مجموع تحريري عممي
 سنة

 مجموع تحريري عممي

 51 16 9 75 46 16 5 75 ( 1تشريح ) األولي محمد مصطفي منيسي 

  1 المجمس وافؽ القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  أفػبش : ـ  ثامنال  الموضوع

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود 
 خطأ في االسـ :
 بعد التعديل قبل التعديل االسم
 سيف عبيد  أحمد صالح الديف ح

 ـ 1177دفعة يونيو 
 أحمد صالح الديف حسيف عبيد  أحمد صالح الديف حسيف عيد 



 
  1وافؽ المجمس القرار : ـ  

الطمب المقدـ مف الطالب / أحمد جماؿ طو عبدالعظيـ بالفرقة  أفبش : ـ  تاسعالالموضوع  
ده لاـ واحد لظروؼ وااألولي ) باقي لالعادة ( لمموافقة عمي قبوؿ رفض قيده بالكمية لمدة ع

   1ـ 1176/1177الصحية وذلؾ لمعاـ الجامعي 
 1 وافؽ المجمس القرار : ـ

بياف الحالة الخاص بالطالب / طارؽ محمد محمود الراغب في نقؿ بشأف ػ :  العاشرالموضوع  
ـ والحاصؿ عمي الثانوية 1176/1177قيده إلي كمية التربية الرياضية في العاـ الجامعي 

  1ـ 1175اـ العامة ع
  1  موافؽ مفوضًا عف مجمس الكمية  القرار :ـ

الدكتورة / فاطمة فاروؽ راتب بقسـ الطمب المقدـ مف  بشأفػ :  الحادي عشرالموضوع  
الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي حضورىا لممؤتمر العممي الدولي بكمية 

     1ـ 1176نوفمبر  3ػػ  7شيخ في الفترة مف التربية الرياضية جامعة أسيوط والمقاـ بشـر ال
  1المجمس  وافؽ القرار: ـ

الدكتور / يحي أحمد كامؿ بقسـ الرياضات الطمب المقدـ مف بشأف   : ـ  الثاني عشرالموضوع  
لمموافقة عمي حضوره لممؤتمر العممي الدولي بكمية التربية الجماعية وألعاب المضرب 
  1ـ 1176نوفمبر  3ـ بشـر الشيخ في الفترة مف ا ػػ الرياضية جامعة أسيوط والمقا

  1وافؽ المجمس  القرار : ـ
الطمب المقدـ مف الدكتور / محمود محي الديف محمد بقسـ  بشأفػ :  عشرثالث  ال الموضوع

الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي حضوره لممؤتمر العممي الدولي بكمية 
 1ـ 1176نوفمبر  3أسيوط والمقاـ بشـر الشيخ في الفترة مف ا ػػ  التربية الرياضية جامعة

  1وافؽ المجمس  القرار : ـ
انتداب األستاذ الدكتور / مصطفي حسيف باىي األستاذ بقسـ  بشأف : ـعشر رابعالالموضوع  

العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية إلي جامعة بني سويؼ لتدريسو لبعض 
لدراسية لمدراسات العميا يومي ) السبت والخميس ( مف كؿ أسبوع وذلؾ خالؿ العاـ المقررات ا
  1ـ 1176/1177الجامعي 
    1 وافؽ المجمس  القرار:ـ

 



انتداب األستاذ الدكتور / محمد لطفي السيد حسانيف األستاذ  أفبش : ـ  عشر  خامسلاالموضوع  
جامعة بني سويؼ لممعاونة في تدريس بقسـ التدريب الرياضي إلي كمية التربية الرياضية 

ـ 1176/1177بعض المقررات الدراسية خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 
  1لمرحمة الدراسات العميا يومي ) السبت والخميس ( مف كؿ أسبوع 

   1 وافؽ المجمس  القرار:ـ
ور / طارؽ صالح الديف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتأف ػبش : ـ  عشر  سادسالالموضوع  

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي احصائية بنتيجة الدراسات العميا 
  1ـ 1175/1176ـ لمعاـ الجامعي 1176االختبار التكميمي ػػ سبتمبر 

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
عبدالرشيد سيد مدير ياسر لمقدمة مف الدكتور / المذكرة ا أفبش : ـ  عشر  سابعالالموضوع  

  1وحدة ضماف الجودة واالعتماد لمموافقة عمي اعتماد الييكؿ التنظيمي لمكمية الجديد 
      1 وافؽ المجمس القرار : 

المقدمة مف الدكتور / ياسر عبدالرشيد سيد مدير المذكرة بشأف  : ـ  عشر ثامنال  الموضوع
معايير االكاديمية القياسية لقطاع التربية وحدة ضماف الجودة واالعتماد لمموافقة عمي تبني ال

  1الرياضية لضماف تحقيؽ وتطبيؽ نظـ ضماف الجودة ومعايير االعتماد بالكمية 
  1  وافؽ المجمس  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف الدكتور / ياسر عبدالرشيد سيد مدير  أفبش : ـ لتاسع عشراالموضوع  
عمي انشاء لجنة اخالقيات البحث العممي تحت اشراؼ وحدة ضماف الجودة واالعتماد لمموافقة 

  1األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث 
 1وافؽ المجمس     القرار:ـ

الدكتور / ياسر عبدالرشيد سيد مدير وحدة المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـالعشرون  الموضوع  
شاء وحدة متابعة الخريجيف تحت اشراؼ األستاذ ضماف الجودة واالعتماد لمموافقة عمي ان

  1الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
    1 وافؽ المجمس  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة  أفبش : ـشرون  والع الحادي  الموضوع
  1الب التدريب الميداني واالعتماد بالكمية لمموافقة عمي اعتماد استمارات تقييـ ط

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
 
 



المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـالعشرون  الثاني و الموضوع  
بالكمية لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة داخؿ مجمس الكمية لتصميـ استمارة تقييـ طالب التدريب 

 1الميداني
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة  أفبش : ـالعشرون  و  الثالث  لموضوعا  
واالعتماد بالكمية لمموافقة عمي التوصيفات العممية لبرامج التدريب الميداني الواردة مف االقساـ 

  1العممية بالكمية
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  المذكرة المقدمة أفبش : ـالعشرون  و  الرابع  الموضوع
  1بالكمية لمموافقة عمي آليات اتخاذ االجراءات التصحيحية لمشكالت التعميـ بالكمية 

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة  أفبش : ـالعشرون  و  الخامس  الموضوع

  1ب عمي مشكمة ضعؼ حضور الطالب بالكمية واالعتماد بالكمية لمموافقة عمي آلية التغم
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة  أفبش : ـالعشرون  و  السادس  الموضوع
واالعتماد بالكمية لمموافقة عمي اآللية المرفقة لعدـ اجبار الطالب عمي شراء الكتاب الجامعي 

  1بالكمية 
  1مس وافؽ المج  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـالعشرون  السابع و الموضوع  
  1بالكمية لمموافقة عمي آليات التعامؿ مع مشكمة الدروس الخصوصية بالكمية 

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
ودة واالعتماد المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الج أفبش : ـالعشرون  و  الثامن  الموضوع

  1بالكمية لمموافقة عمي آليات التعامؿ مع مشكمة نقص الموارد المرفقة 
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـالعشرون  و  التاسع  الموضوع
  1رفقة بالكمية لمموافقة عمي آليات معالجة مشكالت الكثافة العددية لطالب الم

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ



المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية  أفبش : ـالثالثون    الموضوع
لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة متابعة شئوف الوافديف برئاسة األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية 

وية ألعداد المقبوليف والمحوليف لشئوف التعميـ والطالب لتختص بدراسة وتحميؿ البيانات السن
لي الكمية    1مف وا 

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـ الثالثونالحادي و   الموضوع

بالكمية لمموافقة عمي التوصيات المستخمصة مف نتائج استبياف استطالع رأي الطالب في 
  1لمكمية في التعامؿ مع مشاكؿ التعميـ السياسات المتبعة 

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـوالثالثون   الثاني الموضوع

   1ـ 1175/1176بالكمية لمموافقة عمي اعتماد التقرير السنوي لمعاـ الجامعي 
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـوالثالثون   الثالث  الموضوع
  1بالكمية لمموافقة عمي اعتماد الييكؿ التنظيمي بالكمية 

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـوالثالثون   الرابع  الموضوع

 عمي ما يمي : ػ بالكمية لمموافقة 
 اعتماد معايير اختيار القيادات االكاديمية واالدارية بالكمية  .7
 اعتماد الميثاؽ االخالقي بالكمية وتوزيعو عمي اعضاء ىيئة التدريس  .1
 اعتماد حقوؽ الممكية الفكرية بالكمية وتوزيعو عمي اعضاء ىيئة التدريس  .3
 اعتماد التوصيؼ الوظيفي بالكمية  .4
  1لمجمس وافؽ ا  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  أفبش : ـوالثالثون   الخامس الموضوع
    1بالكمية لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة داخؿ مجمس الكمية لوضع مواصفات الورقة االمتحانية 

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
رئيس قسـ المنازالت والرياضات  المذكرة المقدمة مف أفبش : ـوالثالثون   السادس الموضوع

الفردية لمموافقة عمي الرؤية والرسالة واألىداؼ الخاصة بالقسـ لمعاـ الجامعي 
 ـ    1176/1177
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ



 
 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد  بشأف : ـ  لثالثونوا  السابعالموضوع  
اضية بالكمية لمموافقة عمي تعييف السيد المدس المساعد / رئيس مجمس قسـ اإلدارة الري

  1محمد خمؼ اهلل محمود إبراىيـ في وظيفة مدرس بالقسـ 
   1 وافؽ المجمس  القرار:ـ

الطمب المقدـ مف األستاذ الدكتور / محمد لطفي السيد أف ػبش : ـ  لثالثونوا الثامنالموضوع  
مي المشاركة والنشر وااللقاء الشفيي بالمؤتمر األستاذ بقسـ التدريب الرياضي لمموافقة ع

 78ػػ  76بدولة أسبانيا وذلؾ في الفترة مف الدولي لتحميؿ األداء الحركي جامعة أليكانت 
   1ـ 1176نوفمبر 
   1 وافؽ المجمس  القرار:ـ

الدكتور / أحمد حسف نظمي األستاذ المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـ والثالثون التاسعالموضوع  
لمساعد بقسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي الدعوة الموجية مف البروفيسور كونوىوتيزوت ا

األستاذ بمعيد عمـو الرياضة بجامعة مارتف لوثر ىالو فيتينبرج بألمانيا والتي تتضمف : أال 
تتحمؿ جامعة المنيا أية نفقات إلجراء بعض البحوث العممية والعممية الحديثة في مجاؿ 

  1ـ 1176، وىذه الدعوة لمدة عاـ تبدأ مف أوؿ ديسمبر التخصص 
   1 وافؽ المجمس  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ محمد صالح الديف  أفبش : ـ األربعونالموضوع  
الخطة البحثية لكمية التربية وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي 

  1عة المنيا الرياضية جام
   1 عمي التشكيؿ وافؽ المجمس  القرار:ـ

مناؿ أحمد أميف /  ةالدكتور  ةمف األستاذ الطمب المقدـ بشػأف : ـ الحادي واالربعونالموضوع  
رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب اآلنسة / ضحي محمد 

لممعاونة في تدريس المحاضرات العممية لمقرر عبدالمجمي االخصائية الرياضية بالكمية 
  1ـ 1176/1177الجمباز لمفرقة الثانية بنات لمفصؿ الدارسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

   1المجمس  رفض  القرار:ـ
الطمب المقدـ مف األستاذة الدكتورة / مناؿ أحمد أميف  بشػأف : ـ الثاني واألربعونالموضوع  

ىاجر جماؿ والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب اآلنسة /  رئيس قسـ التمرينات والجمباز



االخصائية الرياضية بالكمية لممعاونة في تدريس المحاضرات العممية لمقرر الجمباز  ميدي
  1ـ 1176/1177بنات لمفصؿ الدارسي األوؿ لمعاـ الجامعي  الثالثةلمفرقة 
   1المجمس  رفض  القرار:ـ

الباحث / محمود عصاـ الديف عشري الطمب المقدـ مف  بشػأف : ـ األربعونو   الثالثالموضوع  
المقيد لمرحمة الدكتوراه لمموافقة عمي تجميد قيده بمرحمة الدكتوراه لمعاـ الجامعي 

  1ـ 1176/1177
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

ح طارؽ صالالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشػأف : ـ األربعونو  الرابع الموضوع
الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي الغاء قيد الباحث / طو 

  1حمداهلل صابر المقيد لدرجة الماجستير بقسـ التدريب الرياضي 
   1 عمي الغاء القيد وافؽ المجمس  القرار:ـ

/ طارؽ صالح المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  بشػأف : ـ األربعون الخامس الموضوع
الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي الغاء قيد الباحث / أحمد 
حسف البنا المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ عمـو الصحة الرياضية ، نظرًا لعدـ االلتزاـ 

  1ومراجعة المشرفيف 
   1وافؽ المجمس عمي الغاء القيد   القرار:ـ

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية  بشػأف : ـ ألربعوناو  السادس الموضوع
الرياضية لمباحثة / شيماء عمر زياف بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة ببحث بعنواف " 
فاعمية تدريبات التايبو باستخداـ جياز سمـ القفز عمي االنجاز البدني والفسيولوجي والرقمي 

 لالعبات الوثب الطويؿ " 
 اشراف : ـ   تحت

 أستاذ ورئيس قسـ التدريب الرياضي بالكمية صطفي الفاتح               د/ وجدي م1أ
 د/ محسف إبراىيـ أحمد                 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1ا

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
جستير في التربية تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الما بشػأف : ـ واألربعون السابع الموضوع

 الرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
ػ الباحث / محمد مصطفي طو بقسـ عمـو الحركة الرياضية ببحث بعنواف " ميكانيكية عمؿ 7

 الجزع لضرب كرة القدـ بالرأس وأثرىا عمي سرعة المقذوؼ " 
 تحت اشراف : ـ 



 مـو الحركة الرياضية بالكمية د/ عمرو محمد طو حمويش        أستاذ ورئيس قسـ ع1أ
 د/ أسامة محمد عبدالعزيز      أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحركة بالكمية 1ـ1أ
ػ الباحث / أحمد زينيـ عبدالمحسف بقسـ ألعاب القوي ببحث بعنواف " برنامج تدريبي في 1

 منطقة جبمية متباينة التضاريس لتطوير القدرات البدنية لعناصر القوات الخاصة " 
 تحت اشراف : ـ

 د/ محمد حسيف دكروري             أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القوي بالكمية 1ـ1أ
 مدرس بقسـ ألعاب القوي بالكمية  د/ وليد ىاروف                            

 
ػ الباحث / لؤي فاروؽ محمد بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث بعنواف " قوة القرارات اإلدارية 3

 داء المؤسسي باتحاد اليد بجميورية مصر العربية " ي تحسيف األودورىا ف
 تحت اشراف : ـ

 د/ عادؿ حسف سيد                    أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 1أ
 د/ حسيف محمد عبدالحميـ          أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 1ـ1أ

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية  بشػأف : ـ  واألربعون الثامنالموضوع  

 الرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
محمد أيوب أحمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية ببحث بعنواف " تأثير برنامج ػ الباحث / 7

ت البيولوجية لدي الناشئيف وبعض المتغيرا ACTN 3مرتفع الشدة عمي التعبير الجيني لجيف 
 بمدينة المنيا " 
 تحت اشراف : ـ

 د/ محسف إبراىيـ أحمد             أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1أ
 د/ محمد محمد عمي            أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1ـ1أ
ياضية ببحث بعنواف " بناء مقياس ػ الباحث / محمد حامد أحمد بقسـ عمـو الصحة الر 1

 لمثقافة الصحية لتالميذ المرحمة الثانوية بمحافظة المنيا " 
 تحت اشراف : ـ

 د ناصر مصطفي السويفي              أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1أ
سة الجدوي كيرلس ماىر عبدالمسيح بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث بعنواف " دراػ الباحث / 3

 االقتصادي الستثمار أنشطة االتحاد المصري لكرة اليد " 
 تحت اشراف : ـ



 د/ محمد فوزي عبدالعزيز                أستاذ بقسـ افدارة الرياضية بالكمية 1أ
 د/ أحمد عزمي اماـ                   أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 1ـ1أ
ؿ صاوي بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تأثير برنامج تدريبي ػ الباحث / حساـ جما4

 بالنظاـ الشامؿ عمي تنمية بعض القدرات الحركية والميارات األساسية لمبتدئى كرة القدـ " 
 تحت اشراف : ـ

 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب          د/ ممدوح محمود محمدي1أ
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب             د/ عمر أحمد عمي 1ـ1أ
 
الباحث / أحمد حميدة نويش بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تأثير استخداـ عروض ػ 5

 الفيديو التقديمية عمي التحصيؿ المعرفي والمستوي الفني لحكاـ كرة القدـ " 
 تحت اشراف : ـ

 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب      د/ عمر أحمد عمي        1أ
 د/ يحي أحمد كامؿ               مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 

ػ الباحثة / ىدير ممدوح محمد بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تأثير برنامج تدريبي 6
 ش " عمي التوقع وسرعة رد الفعؿ لدي العبي االسكوا

 تحت اشراف : ـ
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ خالد عبدالعزيز أحمد      1ـ1أ

 مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  د/ ريياـ محمود محمد             
خداـ ػ الباحثة / زينب محمد عبدالعزيز بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تاثير است7

 تدريبات الكرة السويسرية عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لدي العبات كرة اليد " 
 تحت اشراف : ـ

 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب               د/ مرواف عمي عبداهلل 1أ
 ضرب مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب الم              د/ دعاء اسامة محمد   

ػ الباحث / ىيثـ سيد سيد بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تاثير تدريبات الرؤية 8
 البصرية عمي أداء ميارة االرساؿ لناشئي الكرة الطائرة " 

 تحت اشراف : ـ
 د/ ايياب عبدالفتاح                  أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 1أ
 لشربيني          أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب د/ سعد الشربيني ا1أ



ػ الباحثة / مروة عبدالرحمف جبر بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تأثير برنامج 9
 تدريبي لمرؤية البصرية عمي بعض القدرات الميارية والعقمية لدي العبات الكرة الطائرة " 

 تحت اشراف : ـ
 الشربيني                 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية  د/ سعد الشربيني1أ
 د/ محمود عبدالمحسف عبدالرحمف      أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية 1ـ1أ

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
في التربية الرياضية  همد فترة التسجيؿ لدرجة الدكتورا بشػأف : ـ واألربعون الثامنالموضوع  

 ي أسمائيـ وىـ : ػ لمباحثيف اآلت
  1ػ الباحث / معاذ فتحي معاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ ثاف 7
  1ػ الباحثة / آمنة حسف عبدالرحيـ بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ ثالث 1
  1ػ الباحثة / سياـ سيد محمد فولي بقسـ االدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 3
  1ممي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثاف ػ الباحث / عالء الديف س4
  1ػ الباحثة / فيفي عبدالصمد خيري بقسـ الترويح الرياضي لمدة عاـ ثاف 5
  1ػ الباحث / عبدالسالـ عبدالمطيؼ عقيمة بقسـ الترويح الرياضي لمدة عاـ ثالث 6
  1ػ الباحث / احمد عمي عيسي بقسـ الترويح الرياضي لمدة عاـ ثاف 7
  1الباحث / محمد يحي طو معزوز بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ أوؿ  ػ8
  1بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ خامس ػ الباحثة / والء مصطفي عبدالباقي 9

  1ػ الباحثة / مروة سعد عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 71
  1الرياضي لمدة عاـ ثاف  ػ الباحث / ىيثـ كماؿ خمؼ بقسـ التدريب77
  1ػ الباحث / عصاـ طمعت عبدالحميد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثاف 71
  1ػ الباحث / أحمد محمد أحمد عارؼ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثاف 73

 1وافؽ المجمس   القرار:ـ
في التربية الرياضية  مد فترة التسجيؿ لدرجة الماجستير بشػأف : ـ  التاسع واألربعونالموضوع  

 لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
  1ػ الباحثة / ىاجر أحمد عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 7
  1ػ الباحثة / ايماف محمد أميف عمار بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ اوؿ 1
  1ػ الباحثة / سمية حسيف جمعة بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثاف 3
  1ػ الباحثة / ايماف عادؿ أحمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة ستة أشير 4
  1ػ الباحث / محمود إبراىيـ سيد بقسـ التدريب الرياضي لمدة ستة أشير 5



  1ػ الباحث / أحمد صالح عبدالحكيـ بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 6
  1ة الرياضية لمدة عاـ أوؿ ػ الباحثة / منار صبري إبراىيـ بقسـ عمـو الصح7
  1ػ الباحثة / رشا صالح أحمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 8
  1ػ الباحثة / أسماء حسف ياسيف بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 9

  1ػ الباحثة / سمية جماؿ أحمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ رابع 71
  1محمد الكاشؼ بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ أوؿ ػ الباحثة / ايماف 77
  1ػ الباحث / أحمد ربيع صادؽ بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة ثالث شيور 71
  1ػ الباحث / الحسف محمد محمد بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 73
  1أوؿ ػ الباحث / أحمد مصطفي عبدالرحيـ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ 74
  1ػ الباحثة / شييرة فولي محمد بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ رابع 75
  1ػ الباحث / منتصر عبدالرحمف إسماعيؿ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 76
  1ػ الباحثة / فاطمة الزىراء صالح بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف 77
  1إلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف ػ الباحث / محمد حسف أحمد بقسـ ا78
  1ػ الباحث / محمود محمد محمود بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف 79
  1ػ الباحث / عبدالحميـ حمدي عبدالحميـ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ رابع 11
  1الباحث / محمود يوسؼ عبدالغني بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف ػ 17
  1حث / باسـ فؤاد اسحاؽ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف ػ البا11
  1ػ الباحث / أحمد صالح مبارؾ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 13
  1ػ الباحثة / ىاجر جماؿ ميدي بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف 14
  1ـ ثالث ػ الباحثة / نيي محمد نور الديف بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عا15
  1ػ الباحثة / سارة عبدالرحمف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثالث 16
  1ػ الباحث / محمد سيد عبدالغني بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ أوؿ 17
  1ػ الباحث / عمر عبدالعزيز مفتاح بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 18
  1يد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ رابع ػ الباحث / أيمف محمد عبدالحم19
  1ػ الباحث / مصطفي ربيع محمود بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثالث 31
  1ػ الباحث / عبدالكريـ محمد عبدالكريـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ أوؿ 37
  1ة عاـ أوؿ ػ الباحثة / نسمة سيد فتحي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمد31
  1ػ الباحثة / سالمة أحمد حسيف بقسـ الترويح الرياضي لمدة عاـ أوؿ 33
  1ػ الباحث / رائد إبراىيـ منازع بقسـ عمـ النفس الرياضي لمدة عاـ أوؿ 34



  1ػ الباحث / محمد سمير عمر عبدالغني بقسـ عمـ النفس الرياضي لمدة عاـ أوؿ 35
  1ىاب بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ رابع ػ الباحث / محمود حيدر عبدالو 36
  1ػ الباحث / ىادي جماؿ يوسؼ بقسـ اإلدارة الرياضية لمد عاـ أوؿ 37
  1الباحث / مصطفي عبدالنعيـ محمد بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ ثاف ػ 38
  1ػ الباحث / كريـ عبدالغني أحمد بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ ثاف 39
  1ػ الباحث / أيمف سميماف محمد بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ ثاف 41
  1ػ الباحث / أحمد محمود سعيد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثاف 47
  1ػ الباحث / رحاب محمود عبدالصبور بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ خامس 41
  1لمناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثاف ػ الباحث / أحمد جمعة محمد بقسـ ا43
  1ػ الباحث/ عبدالحكيـ عبدالبصير عبدالحكيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثاف44
  1ػ الباحث /محمد إسماعيؿ عبدالغني بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثالث 45
  1س لمدة عاـ سادس ػ الباحث / عماد عبدالحكيـ إبراىيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدري46
  1الباحثة / شيماء أحمد عبدالفتاح بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثاف ػ 47
  1ػ الباحثة / سمر فتحي سيد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمد عاـ سادس 48
  1ػ الباحث / عبداهلل عمر محمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 49
  1مد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ ػ الباحث / اسامة طو اح51
  1لمدة عاـ ثاف ػ الباحث / عبدالرحمف محمد إبراىيـ بقسـ التدريب الرياضي 57
  1ػ الباحث / خالد صالح عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 51
  1ػ الباحث / محمد محمود أحمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 53
  1باحثة / أمؿ مصطفي كامؿ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ ػ ال54
  1ػ الباحث / الحسف سيد حسف بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 55
  1ػ الباحث / اسالـ حنفي محمود بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 56
  1ػ الباحثة / ضحي فتحي عمي بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 57
  1ػ الباحث / إيياب طو أميف بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ رابع 58
  1ػ الباحث / ياسر عزاؿ منيسي بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 59
  1ػ الباحث / محمود عبدالرحمف أحمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثاف 61
  1عاـ أوؿ ػ الباحث / أحمد كماؿ عمر بقسـ التدريب الرياضي لمدة 67
  1ػ الباحث / نبيؿ لبيب منقريوس بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ رابع 61
  1ػ الباحث / أبوزيد رشدي عبدالعظيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثاف 63



  1ػ الباحث / عمر حماد محمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثاف 64
  1عاـ أوؿ الرياضي لمدة ىيثـ أحمد حسف بقسـ التدريب ػ الباحث / 65
  1ػ الباحث / مصطفي صالح أحمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 66
  1ػ الباحثة / كريمة مختار عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 67
   1ػ الباحث / عبدالحميد محمد عبدالحميد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ أوؿ 68
     1لمجمس وافؽ ا  القرار:ـ 

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية  بشػأف : ـ الخمسونالموضوع  
"       الرياضية لمباحثة / بسنت محمد حسف بقسـ عمـ النفس الرياضي ببحث بعنواف 

 محددات السموؾ البدني والنفسي واالجتماعي لالعبي المستويات العميا " 
  مناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـويقترح تشكيل لجنة ال

 مناقشًا "  "     ستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية     أ      د/اخالص محمد عبدالحفيظ   1أ
 أستاذ الترويح الرياضي بكمية التربية الرياضية                 د/محمد محمد أحمد1أ

 " مناقشًا "                        موافباليـر جامعة ح                                        
 د/مصطفي حسيف باىي            أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية            " مشرفًا " 1أ
 " مشرفًا "       أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية            د/حسف حسف عبده          1أ

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في  أفبش : ـ لخمسوناو  الحادي  الموضوع

التربية الرياضية لمباحث / محمد حمدي خفاجي بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تاثير 
برنامج تدريبي مقترح لتحسيف مستوي السرعة لالعبي كرة الماء والمستوي الرقمي لسباحي 

 المسافات القصيرة " 
  يل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـويقترح تشك

 أستاذ السباحة المتفرغ بكمية التربية الرياضية           د/مصطفي كاظـ مختار   1أ
 " مناقشًا "                              جامعة حمواف                                        

 قسـ الرياضات المائية ووكيؿ الكميةأستاذ ب       د/طارؽ محمد صالح الديف 1أ
 " مشرفًا "                       لشئوف الدراسات العميا                                       

 " مناقشًا "   أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية بالكمية  د/حسني حسف عمي عاشور  1ـ1أ
 " مشرفًا "   قسـ الرياضات المائية بالكميةستاذ مساعد بد/أحمد حسف نظمي            أ1ـ1أ

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ



تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـ الخمسونو  الثاني الموضوع
التربية الرياضية لمباحث / خالد صالح عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " تأثير 

يب ) التمرينات المركبة ػػ التدريب الطولي ( لتطوير وسائؿ تنفيذ خطط استخداـ طريقتي التدر 
 اليجـو الفردي والجماعي " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 د/أشرؼ جابر            أستاذ التدريب الرياضي ورئيس قسـ التدريب بكمية 1أ

 " مناقشًا "                               لرياضية ػػ حموافالتربية ا                            
 "  مشرفاً  "       أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب د/ممدوح محمود محمدي1أ
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب "مناقشاً"      د/عمر أحمد عمي 1ـ1أ

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
 

 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    فـلو أق
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 رئيس المجلس                                                    أمين سر المجلس      

 
 ور (د/ محسن علي علي أبو الن1) أ  (                              هانئ حسن كاملد/1) أ

 
 
  

       
 

 

 

 

  
  

 
     

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


