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محسف عمي عمي أبو ور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ27/11/2016الموافؽ االحد يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة عميد الكمي النور

  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب        ىانئ حسف كامؿ              د/ 0أػ 1
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مصطفي عثماف                  عثمافد/0ػ أ2
 ثالدراسات العميا والبحو وكيؿ الكمية لشئوف  د/ طارؽ محمد صالح الديف             0ػ أ3
 قسـ عمـو الصحة الرياضية  جمسم رئيس         د/ ناصر مصطفي السويفي 0ػ أ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي  د/وجدي مصطفي الفاتح                 0ػ أ5
 قسـ اإلدارة الرياضية  مجمس رئيس          د/عادؿ حسف سيد 0ػ أ6
 قسـ الرياضات المائية  مجمس رئيس د/ عبد العزيز عبد الحميد عبد اليادي    0ػ أ7
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  مجمس رئيس  مؼ                    د/ أحمد فاروؽ خ0ػ أ8
 قسـ الترويح الرياضي  مجمس رئيس  د/ بياء الديف عبد الرحمف               0ػ أ9

 التربية الرياضية تدريسمجمس قسـ المناىج وطرؽ  رئيس           ىشاـ محمد عبدالحميـ د/ 0ػ أ10
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيسد أميف                       حمد/ مناؿ أ0ػ أ11
 قسـ ألعاب القوي مجمس رئيس    د/ محمد السيد عمي برىومة          0ػ أ12
 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةمجمس رئيس                أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/0ػ أ13
  رئيس مجمس قسـ عمـو الحركة الرياضية                 حمويش عمرو محمد طود/0ػ أ14
 رئيس مجمس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                   عميد الكمية          د/ 0ػ أ15
 د/ مكاـر حممي ابوىرجة                  أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 0ػ أ16
  أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية  د/اخالص محمد عبد الحفيظ             0أػ 17
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                    محسف إبراىيـ أحمد د/0ػ أ18
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي  د/محمد لطفي السيد                     0ػ أ19
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                 محمد فوزي عبد العزيزد/ 0ػ أ20
 د/ ايياب محمد عبدالفتاح                أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 0ػ أ21
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية   د/ عمرو سميماف محمد                0ػ أ22
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية       حسيف             د/ مرفت سمير 0ػ أ23
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية   د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          0ػ أ24
 أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي       د/ محمود اسماعيؿ طمبة         0ػ أ25
 عف األساتذة المساعديف      ي           د/ بسمات محمد عم0ـ0ػ أ26
 عف المدرسيف باف عبد المطيؼ              د/ أماني شعػ 27
 مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد       ػ د/ياسر عبدالرشيد                  28
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 واعتذر عن الحضور : ـ       
 محمد محمد شوماف  د/ نرميف         د/ عمر محمد لبيب               0ـ0أ  
 السيد/ أحمد عبدالوكيؿ عبدالحكـ                 السيد/ محمد اسماعيؿ محمد  
،  بالسػادة أعضػاء المجمػس د/عميػد الكميػة ورئػيس المجمػس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    

  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  2جتماع مجمس الكمية رقـ ) إمحضر بشأف التصديؽ عمي ػ :  األولالموضوع   
  0ـ 10/2016/ 17 بتاريخ

   1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو محمد طو حمويش  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
عقد ورشة عمؿ وعنوانيا " تطبيقات عمـو رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية لمموافقة عمي 

كة في المجاؿ الرياضي " ألقساـ عمـو الحركة الرياضية بكميات التربية الرياضية الحر 
بالجامعات المصرية فقط ، وقد تقرر موعد عقد ورشة العمؿ في النصؼ الثاني مف شير 

  0ـ ولمدة يـو واحد فقط 2017مارس 
 0 عمي أف ال تتحمؿ الكمية أي نفقات وافؽ المجمس القرار:

( طالب 17منح درجة البكالوريوس في التربية الرياضية لعدد ) بشأف : ـ  الثالث الموضوع
وذلؾ لمعاـ الجامعي ( طالب وطالبة 45% ( مف اجماؿ )3778وطالبة بنسبة مئوية قدرىا ) 

  0ـ دور نوفمبر 2016/2017
  0 وافؽ المجمس   القرار :ـ

انئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية ى/  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور بشأف : ـ  رابعال  الموضوع
موعد تسميـ نسبة الغياب النيائية بالتدريب الميداني لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

ـ والمواد النظرية يـو األحد 15/12/2016والمواد التطبيقية والشفوية يـو الخميس الموافؽ 
  0ـ 25/12/2016الموافؽ 
  0وافؽ المجمس    القرار :ـ

المذكرة المقدمة مف اإلدارة العامة لشئوف التعميـ والطالب  أفػػبش : ـ  مسالخا  الموضوع
بالجامعة لمموافقة عمي زيادة اسعار مالـز الكتب الجامعية لتتناسب مع زيادة أسعار 

جنبية % مف سعر الكتاب اذا كاف مكتوبًا بإحدي المغات األ10مستمزمات الطباعة ، مع اضافة 
  0ـ توضيحية % إذا تضمف الكتاب رسو 5و 

  0 بالكمية  عنيا، وتـ االعالف  وافؽ المجمس القرار : ـ



بدري عيد حماد بقسـ المنازالت والرياضات انتداب الدكتور /  بشأف ػ:  سادسال  الموضوع
الفردية بالكمية إلي كمية التربية الرياضية ػػ جامعة جنوب الوادي لمتدريس لمرحمة البكالوريوس 

  0ـ وذلؾ يـو السبت مف كؿ أسبوع 2016/2017لمعاـ االمعي  الفصؿ الدراسي األوؿ
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
انتداب الدكتور / عادؿ جالؿ حامد بقسـ الرياضات الجماعية  أفػبش : ـ  سابعال  الموضوع

وألعاب المضرب بالكمية إلي كمية التربية الرياضية ػػػ جامعة جنوب الوادي لمتدريس لمرحمة 
ـ يومي الخميس والسبت 2016/2017س الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي البكالوريو 

  0مف كؿ أسبوع 
  0 المجمس وافؽ القرار : ـ
 انتداب األستاذ الدكتور / فاروؽ السيد عبدالوىاب بقسـ عمـو  أفػبش : ـ  ثامنال  الموضوع
ية الرياضية جامعة بكمية التربالصحة الرياضية لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا االنتداب 

  0مف كؿ أسبوع  السبتأف يكوف االنتداب يـو  صورة عميالمن
  0وافؽ المجمس القرار : ـ  

انتداب األستاذ الدكتور / محمود اسماعيؿ طمبة األستاذ بقسـ  أفبش : ـ  تاسعالالموضوع  
ية جامعة جنوب الترويح الرياضي بالكمية لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية الرياض

    0ـ 2016/2017الوادي لمعاـ الجامعي 
 0 وافؽ المجمس القرار : ـ

انتداب األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد رئيس قسـ اإلدارة بشأف ػ :  العاشرالموضوع  
الرياضية بالكمية لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي 

  0ـ وذلؾ يـو السبت مف كؿ أسبوع 2016/2017ي لمعاـ الجامع
  0  المجمسوافؽ   القرار :ـ

انتداب األستاذ الدكتور / عاطؼ عبد الرحمف سيد األستاذ  بشأفػ :  الحادي عشرالموضوع  
بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية الرياضية جامعة 

  0ـ وذلؾ يـو السبت مف كؿ أسبوع 2016/2017اـ الجامعي جنوب الوادي لمع
  0المجمس  وافؽ القرار: ـ

انتداب األستاذ الدكتور / ناصر مصطفي السويفي رئيس قسـ بشأف   : ـ  الثاني عشرالموضوع  
عمـو الصحة الرياضية بالكمية لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا بكميتي التربية الرياضية 

ـ 2016/2017ادي وكمية التربية الرياضية جامعة أسيوط لمعاـ الجامعي جامعة جنوب الو 
  0مف كؿ أسبوع  السبت والخميسوذلؾ يـو 



  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
الطمب المقدـ مف األستاذ الدكتور / عبدالعزيز عبدالحميد  بشأفػ :  عشرثالث  ال الموضوع

ـ الطالبات الحوامؿ بتقديـ اعتذار عف عمر رئيس قسـ الرياضات المائية لمموافقة بأف تقو 
  0ء العممي لحيف الوالدة وذلؾ إلخالء مسئوليتيـ القانونية والجنائية ز الج

  0 ارجاء الموضوع لمزيد مف الدراسة القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / أحمد فاروؽ خمؼ رئيس  بشأف : ـعشر رابعالالموضوع  

 ة وألعاب المضرب لمموافقة عمي انتداب كاًل مف : قسـ الرياضات الجماعي
 د/ شريؼ عمي طو 0أ
 د/ أشرؼ عبادة 0أ

إلي كمية التربية الرياضية ػػػ جامعة المنيا في االختبارات العممية لنصؼ العاـ الفصؿ الدراسي 
  0ـ 2016/2017األوؿ لمعاـ الجامعي 

    0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ناصر مصطفي  أفبش : ـ  عشر  خامسلاالموضوع  

السويفي رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي انتداب السادة االتي أسمائيـ 
 لالختبارات الشفوية بالقسـ وىـ : 

 د/ عبدالرحمف عبدالباسط مدني 0أ 17
 د/ عالء عميوة 0أ 27
 د/ أحمد عبدالسالـ عطيتو0ـ0أ 37
   0 لمجمسوافؽ ا  القرار:ـ

محمد السيد برىومة المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / أف ػبش : ـ  عشر  سادسالالموضوع  
رئيس قسـ ألعاب القوي بالكمية لمموافقة عمي انتداب األستاذ الدكتور / وحيد صبحي 

ار عبدالغفار أستاذ ألعاب القوي بكمية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ لممشاركة في االختب
  0ـ 2016/2017العممي لمفرقة األولي لمفصؿ الدراسي األوؿ 

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
األستاذة الدكتورة / مناؿ أحمد أميف رئيس لمقدمة مف المذكرة ا أفبش : ـ  عشر  سابعالالموضوع  

 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب األستاذ الدكتور / صبحي محمد
سراج األستاذ بكمية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ لالختبارات العممية في مقرر التمرينات 

  0ـ 2016/2017لمفرقة األولي لمبنيف في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
      1 وافؽ المجمس القرار : 



محمد السيد برىومة المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفبش : ـ  الثامن عشرالموضوع  
رئيس قسـ ألعاب القوى لمموافقة عمى انتداب األستاذ الدكتور / رأفت عبدالمنصؼ عمى حبيب 
أستاذ تدريب مسابقات الميداف والمضمار بكمية التربية الرياضية لمبنيف ػػػ جامعة االسكندرية 

  0ـ 2016/2017لممشاركة فى االختبارات العممية لمفصؿ الدراسى األوؿ 
    1 وافؽ المجمس قرار :ال

ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الدكتور /  األستاذ رة المقدمة مفكالمذ بشأف : ـ  عشر التاسع الموضوع
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود 

 الخطأ في االسـ : 
 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ
 د سمماف أسماء سميماف جا

 ـ 2012دفعة يونيو 
 أسماء سميماف جاد سمماف  أسماء سميماف جاد شعباف 

  0  وافؽ المجمس  القرار:ـ
األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـ العشرونالموضوع  

تخرج لوجود الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة ال
 الخطأ في الرقـ القومي : 

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ
 مصطفي جالؿ سيد محمد 

 ـ  2012دفعة يونيو 
29104022404151 29104212404151 

 0وافؽ المجمس     القرار:ـ
األستاذ الدكتور / ىانئ حسف المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـالعشرون  و  الحادى  الموضوع

مية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي االعتذار المقدـ مف الطالبة / أالء كامؿ وكيؿ الك
أحمد عبدالباسط المقيدة بالفرقة األولي عف دخوؿ امتحانات العاـ الدراسي الجامعي 

   0ـ 2016/2017
    0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

ىانئ حسف كامؿ تور / المذكرة المقدمة مف األستاذ الدك بشأف والعشرون : ـ  الثانىالموضوع  
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي االعتذار المقدـ مف الطالبة / ريموندا ميالد 

  0ـ 2016/2017اسحؽ المقيدة بالفرقة الثالثة عف دخوؿ امتحانات العاـ الدراسي الجامعي 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ



كرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ المذأف ػبش والعشرون : ـ الثالثالموضوع  
 والشفوي وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيالت تصحيح النظري والعممي

  0ـ الواردة مف األقساـ بالكمية 2016/2017لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـالعشرون  و  الرابعالموضوع  
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي ما يمي : 

 0ـ 18/12/2016ػػػ بداية اختبارات التدريب الميداني 
 0ـ 25/12/2016ػػػ بداية االختبارات التطبيقية والشفوية 

 0ـ 24/1/2017ـ إلي 2/1/2017ػػػ بداية االختبارات النظرية 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

ىانئ حسف كامؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفبش : ـالعشرون  و   الخامسالموضوع  
إلي مدينة  مف مدينة القاىرة وكيؿ لكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تغيير المعسكر

حتي  5/2ـ ػػػ الفوج األوؿ والفوج الثاني 1/2/2017حتي  29/1الغردقة خالؿ الفترة مف 
  0ـ 8/2/2017

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف الدكتور / ياسر عبد الرشيد سيد  بشػأف : ـالعشرون  و   السادسالموضوع  

مدير وحدة الجودة بالكمية لمموافقة عمي اعالف المناقصة المحدودة لمشركات المتخصصة عمي 
ية ومراسمة الشركات المتخصصة لشراء االصناؼ الخاصة بمشروع دعـ وتطوير موقع الكم

  0 الفاعمية التعميمية 
    0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف الدكتور / ياسر عبد الرشيد سيد  بشػأف : ـالعشرون  و   السابعالموضوع  
اخالقيات البحث العممي مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية لمموافقة عمي استحداث لجنة 

  0وتشكيؿ أعضاء المجنة 
 وافؽ المجمس عمي التشكيؿ اآلتي :  القرار:ـ

 د/عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 0ػ أ2د/ناصر مصطفي السويفي                   0ػ أ1
 د/محمود عبدالمحسف 0ـ0ػ أ4د/محمد محمد عمي                       0ـ0ػ أ3
   ػ د/ايياب احمد راضى 5
 



المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية  بشػأف : ـالعشرون  الثامن و الموضوع  
لمموافقة عمي آلية اتخاذ االجراءات المناسبة لالستفادة مف نتائج رضا الطالب المقدمة مف 

   0سيادتكـ 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

مة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية المذكرة المقد بشػأف : ـالعشرون  و   التاسعالموضوع  
بشػأف  المذكرة المقدمة مف وحدة ضماف الجودة واالعتماد بخصوص  : ـ  الثالثونالموضوع  

  0 اعتماد آليات معاممة الكمية مع مشكالت التعميـ
 0وافؽ المجمس   القرار:ـ

واإلعتماد  بشػأف المذكرة المقدمة مف وحدة ضماف الجودة والستون : ـ  الحاديالموضوع  
  0 بخصوص إعتماد المجنة المسئولة عف المادة اإلعالنية

 0وافؽ المجمس   القرار:ـ
  0لمموافقة عمي قواعد تظممات الطالب مف نتائج االمتحانات بالكمية 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
مية المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالك بشػأف : ـ الثالثونالثاني  الموضوع  

  0لمموافقة عمي آليات إعالـ الطالب بنتائج التقويـ بالكمية 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية  بشػأف : ـوالثالثونالثالث  الموضوع  
  0آليات توثيؽ نتائج االمتحانات الطالبية لمموافقة عمي 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية  بشػأف : ـوالثالثون  الرابعوع  الموض

  0لمموافقة عمي آليات لضماف العدالة وعدـ التمييز بيف الطالب عمي مستوي القسـ والكمية 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

الجودة بالكمية  المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف بشػأف : ـ والثالثون  الخامسالموضوع  
الذي ينظـ اجراءات االمتحانات ونظـ عمؿ  تلمموافقة عمي اعتماد دليؿ إدارة االمتحانا

  0الكنتروالت  
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف رئيس معيار الدراسات العميا  بشػأف : ـ السادس والثالثونالموضوع  
 مدراسات العميا بالكمية بخصوص عمي اعتماد خطة التحسيف ل

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية  بشػأف : ـوالثالثون  السابعالموضوع  
لمموافقة عمي ما جاء بنتائج التحميؿ االحصائي لمتعرؼ عمي األساليب المختمفة المتبعة في 

ساء األقساـ الطالع السادة أعضاء ىيئة تقويـ الطالب كما وافؽ عمي اف يعمـ عمي السادة رؤ 
  0التدريس باإلجراءات التصحيحية 

    0وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية  بشػأف : ـوالثالثون  الثامنالموضوع  

  0لمموافقة عمي اعتماد الدراسة الذاتية وخطة التحسيف لمكمية 
   0جمس وافؽ الم  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية  بشػأف : ـوالثالثون  التاسعالموضوع  
لمموافقة عمي اعتماد الخطة المقترحة لجذب الوافديف والتي صممت بالمشاركة مع لجنة متابعة 

  0شئوف الوافديف 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

قدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية لمموافقة المذكرة الم بشػأف : ـاألربعونالموضوع  
عمي مواصفات الورقة االمتحانية ، ومواصفات الورقة االمتحانية لمقررات المستويات األربع 

   0مف ناحية المواصفات لمفصؿ الدراسي 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىشاـ محمد  بشػأف : ـ الحادي واألربعونالموضوع  
عبدالحميـ رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي ترشيح المدرس المساعد / حاـز 

  0صالح عبدالمولى لالشتراؾ في البرامج التدريبية التنموية مع الحكومة اليندية 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

عادؿ حسف سيد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشػأف ـ : األربعونو  الثاني  الموضوع
رئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي ترشيح السيد الدكتور / أحمد عزمى إماـ 
لحضور البرنامج التدريبى في المجاؿ التنموى وذلؾ في اطار البرنامج اليندى لمتعاوف الفنى 

  0ـ 2016/2017امعى ( لمعاـ الج ITECوالقتصادى ) 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

التقرير النيائى الجماعى عف االنتاج العممى الخاص  بشػأف : ـ األربعون الثالث الموضوع
األستاذ المساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بكمية التربية  بالدكتور / محمد فتحى محمد تونى

 0دارة الرياضية بذات القسـ والكمية والجامعةالرياضية جامعة المنيا لمترقى إلي درجة أستاذ اإل
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



التقرير النيائى الجماعى عف االنتاج العممى الخاص  بشػأف : ـ األربعونو  الرابع الموضوع
بالدكتور / صبرى إبراىيـ عطية عمراف األستاذ المساعد بقسـ العمـو النفسية والتربوية 

ية الرياضية جامعة المنيا لمترقى إلي درجة أستاذ قياس وتقويـ بذات واالجتماعية كمية الترب
   0القسـ والكمية والجامعة 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
الخطاب الوارد مف األستاذ الدكتور / نائب رئيس  بشػأف : ـ  األربعونو  الخامس الموضوع

ر أى مسئوؿ بالكمية بداية الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث بخصوص أنو في حالة سف
مف رئيس قسـ مرورًا بوكيؿ او عميد كمية يتـ موافاتيـ بتفويض مف سيقـو بالعمؿ أثناء 

   0السفر 
   0 أحيط المجمس عمماً   القرار:ـ

كتور / رئيس الجامعة الوارد مف األستاذ الد الخطاب بشػأف : ـ األربعونو   السادس الموضوع  
أي تفويضات إال الخاصة باعتماد النتائج وأى موضوعات  معة لف تعتمدبخصوص أف الجا

أخرى يجب ضرورة العرض عمى مجالس الكميات خالؿ الجمسات الشيرية لممجمس أو الطارئة 
    0حيف الضرورة القصوى العاجمة 

 0 أحيط المجمس عمماً   القرار:ـ
لدكتور / عثماف مصطفى المذكرة المقدمة مف األستاذ ا ػأفػػػبش : ـواألربعون السابعالموضوع  

عثماف وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمبية البيئة لمموافقة عمى انشاء مكتب خدمة 
اذ ػالمواطنيف داخؿ الكمية لتمقى شكاوي الطالب والزمالء والعامميف وعرضيا عمى األست

  0ور / عميد الكمية تمييدًا لحميا واتخاذ االجراءات المناسبة ػػالدكت
     0وافؽ المجمس   ـالقرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عثماف مصطفى  بشػأف : ـ واألربعون  الثامنالموضوع  
عثماف وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص تجديد مجمس إدارة وحدة 

  0األزمات والكوارث بالكمية 
    0عمى التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عثماف مصطفى  أفبش : ـ واألربعون  التاسعالموضوع  
عثماف وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمموافقة عمى خطة وحدة إدارة 

ـ والتابعة لمكتب وكيؿ الكمية لشئوف خدمة 2016/2017األزمات والكوارث لمعاـ الجامعى 
   0ية البيئة بالكمية المجتمع وتنم

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عثماف مصطفى عثماف  بشػأف : ـ الخمسونالموضوع  
وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمموافقة عمى انشاء وحدة متابعة ودعـ 

   0الخريجيف بالكمية 
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

طو ستاذ الدكتور / عمرو المذكرة المقدمة مف األ بشػأف : ـ الحادي والخمسونالموضوع   
لمموافقة عمى عقد الندوة العممية األولى  بالكمية حمويش رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية

الداخمية بقسـ عمـو الحركة الرياضية تحت عنواف " رؤية لتطوير قسـ عمـو الحركة الرياضية 
  0ـ 28/11/2016عمى أف تعقد بمقر قاعة المناقشات بالكمية يـو االثنيف الموافؽ  بالكمية "
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

د/ أحمد حسف نظمى األستاذ 0ـ0المذكرة المقدمة مف أ بشػأف : ـ الخمسونو  الثاني  الموضوع
ثالثة  المساعد بقسـ الرياضات المائية لمموافقة عمى منحو اجازة خاصة بدوف مرتب لمدة

  0أشير لزيارة ورعاية اسرتو واوالده المتواجديف بألمانيا 
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / أحمد فاروؽ  بشػأف : ـ الخمسون الثالث الموضوع
خمؼ رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمى تسكيف السيد / أحمد 

ـ قسـ التدريب الرياضى إلى قسـ الرياضات 2016مكاوى خريج دور يونيو فتحى صبرى 
  0الجماعية وألعاب المضرب 

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
نقؿ السيدة / بسنت محمد حسف المدرس المساعد  بشػأف : ـ الخمسونو  الرابع الموضوع

ية التربية الرياضية جامعة بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية بالكمية إلي كم
   0كفر الشيخ بنفس وظيفتيا عمي درجة شاغرة بيا 

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
وقؼ قيد الطالب / مصطفى نادى عبدالمقصود  بشػأف : ـ الخمسونو  الخامس الموضوع

ـ ، وذلؾ النو 2016/2017( لمعاـ الجامعى الحالى باقيمحمود الطالب بالفرقة األولى )
  0لمدة ثالث سنوات  9761مى ذمة القضية رقـ محبوس ع

  0 عمى تجميد قيد الطالب لمدة عاـ وافؽ المجمس  القرار:ـ
الطمب المقدـ مف الطالب / أحمد جماؿ طو بالفرقة  بشػأف : ـ الخمسونو  السادس الموضوع

عميو مف األولي )باؽ( لمموافقة عمي إلغاء وقؼ القيد الذي قاـ بتقديمو مف قبؿ وتـ الموافقة 
  0مجمس الكمية الف والده قد تـ شفاؤه 



  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
منح درجة دكتوراه الفمسفة فى التربية الرياضية  ػأفػػبش : ـوالخمسون    السابعالموضوع  

ث / أحمد محمد أحمد عارؼ بقسـ التدريب الرياضى ببحث بعنواف " استراتيجية مقترحة ػػػلمباح
 بى المصرى فى السباحة التنافسية " العداد البطؿ األوليم

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث /  بشػأف : ـ والخمسون  الثامنالموضوع  

محمد محمود أحمد حسف بقسـ التدريب الرياضى ببحث بعنواف " فاعمية برنامج تدريبي 
 رياضية جامعة المنيا "  لميارات كرة الماء لطمبة كمية التربية ال

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ صالح  بشػأف : ـوالخمسون    التاسعالموضوع  

الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمى إلغاء قيد الباحثيف اآلتى 
 مما أدي إلى إنياء فترة قيدىـ وىـ : ػ  أسمائيـ حيث أنيـ لـ يسجموا موضوعات أبحاث

  0ػ الطالب / ىشاـ محمد عبداهلل بقسـ التدريب الرياضى 1
   0ػ الطالب / محمود أحمد حمدى بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 2

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
 المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ناصر مصطفى السويفى بشػأف : ـ الستونالموضوع  

القيد لمطالب الذيف لـ يسجموا  الغاءرئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمى 
 موضوعات أبحاث خالؿ ثالث سنوات وىـ : ػ 

 ػ الباحث/ أحمد مختار محمود 2ػ الباحث/أحمد الزيف محمد جمعة                   1
 مر سالـ عمى سالـ ػ الباحث/ع4ػ الباحثة/منى عماد الديف عبدالصبور               3
  ػ الباحثة/نفيسة جماؿ سيد عمى 5

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ صالح  بشػأف : ـ الحادي والستونالموضوع  

الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا لمموافقة عمى اضافة د/ ىناء محمود عمى حسيف 
ت المائية لمجنة االشراؼ عمى الباحثة / فايزة كماؿ محمد المدرس المدرس بقسـ الرياضا

 المساعد بالقسـ ، لتصبح لجنة االشراؼ كاآلتي : ػ 
 د/ عبدالعزيز عبدالحميد عمر 0أ
 د/نادية طاىر شوشة 0أ

 د/ ىناء محمود عمى 



  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
ألستاذ الدكتور / طارؽ صالح الديف المذكرة المقدمة مف ا بشػأف : ـالستونو  الثاني  الموضوع

د/ محمد سميماف محمود لمجنة 0ـ0وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا لمموافقة عمى اضافة أ
 االشراؼ عمى الباحث / محمد يحي طو معزوز ، لتصبح لجنة االشراؼ كاآلتي : ػ 

 د/ عمرو محمد طو حمويش 0أ
 د/ بميغ حمدى عمى عبدالحؽ 0أ
 اف محمد د/ عمرو سميم0أ
 د/ محمد سميماف محمود 0ـ0أ

  0 رفض المجمس  القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة فى التربية  بشػأف : ـ الستون الثالث الموضوع

البدنية والرياضية لمباحث / طارؽ أحمد بياء الديف بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث بعنواف " 
 عمى حكاـ كرة اليد "   نموذج مقترح لتطبيؽ نظاـ االحتراؼ

 تحت اشراف : 
 د/ أنور وجدى عمى الوكيؿ               أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية 0أ
 د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير           أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 0ـ0أ

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
التربية  فيموضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة تسجيؿ  بشػأف : ـ الستونو  الرابع الموضوع  

بقسـ الترويح الرياضي ببحث بعنواف  د فوزي محمد حمد اهللو لمباحث / محم البدنية والرياضية
عمى بعض الجوانب الفسيولوجية ومعنى الحياة  " تأثير برنامج ترويحي رياضي استشفائي

 ألطفاؿ مرضى القمب " 
  تحت اشراف :

 بدالحميد         أستاذ جراحة القمب والمدير الطبى لمعيد القمب د/ نشأت أحمد ع0أ
 القومى بالقاىرة                                      

  د/ أمانى شعباف عبدالمطيؼ          مدرس بقسـ الترويح الرياضى بالكمية 
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

بحث لدرجة الماجستير فى التربية تسجيؿ موضوع  بشػأف : ـ الستونو  الخامس الموضوع
 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتى أسمائيـ وىـ : 

 
 



 
ػ الباحث / أحمد محمد أنور بقسـ عمـو الصحة الرياضية ببحث بعنواف " تأثير برنامج 1

بالتمرينات اليوائية لمتحكـ فى نسبة الجموكوز ومكونات الجسـ لدى األطفاؿ المصابيف بالنوع 
 داء السكرى " األوؿ مف 

 تحت اشراف : 
 أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية          د/ ناصر مصطفى السويفى  0أ

ػ الباحث / أحمد جماؿ فؤاد بقسـ عمـو الصحة الرياضية ببحث بعنواف " برنامج ىوائى مدعـ 2
ب المدرسة عمى بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدى طال لصحية وتأثيرهبدليؿ لمثقافة ا

 الرياضية بمحافظة المنيا " 
 تحت اشراف : 

  بالكمية أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية          د/ فاروؽ السيد عبدالوىاب 0أ
 د/ عبدالرحمف منصور عبدالجابر       مدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية

نموذج مقترح لتطبيؽ  نواف "ػ الباحث / حسيف سيد محمد بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث بع3
 ئية بمراكز التنمية الرياضية بجميورية مصر العربية " الخصخصة الجز 
 تحت اشراف : 

 د/ محمد فتحى محمد تونى           أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 0أ
 د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير       أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 0ـ0أ

الباحثة / شيماء ماىر محمد حسف بقسـ الترويح الرياضى ببحث بعنواف " دراسة تحميمية  ػ4
 لممشكالت التى تواجو االتحاد العاـ وجمعيات الكشافة والمرشدات بجميورية مصر العربية " 

  تحت اشراف :
 د/ محمود اسماعيؿ طمبة             أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضى بالكمية0أ

  أحمد راشد حسف                     مدرس بقسـ الترويح الرياضى بالكمية د/
ػ الباحثة / مايسة بياء رياض بقسـ الرياضات المائية ببحث بعنواف " فاعمية برنامج تعميمى 5

 عمى بعض الميارات األساسية فى كرة الماء لمسيدات " 
 تحت اشراف : 

 أستاذ ورئيس قسـ الرياضات المائية بالكمية د/عبدالعزيز عبد الحميد عمر         0أ
 د/ىناء محمود عمى حسيف             مدرس بقسـ الرياضات المائية بالكمية

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ



مد فترة التسجيؿ لدرجة الدكتوراه فى التربية الرياضية  بشػأف : ـ الستونو  السادس الموضوع
 لمباحثيف اآلتى أسمائيـ وىـ : 

  0باحث / حساـ الديف محمد عزت بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ ػ ال1
  0ػ الباحث / محمد أحمد عمى حسيف بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 2
  0ػ الباحث / طارؽ صفوت محمد بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 3

 0وافؽ المجمس   القرار:ـ
مد فترة التسجيؿ لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية  فبشػأ : ـ والستون  السابعالموضوع  

 لمباحثيف اآلتى أسمائيـ وىـ : 
  0المجدى عبدالعزيز بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ ثاف  ػ الباحث / حساـ أبو1
  0ػ الباحثة / ايماف أحمد محمد جود بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمدة عاـ ثالث 2
  0سيد سيد عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ  ػ الباحث / ىيثـ3
  0ػ الباحثة / مروة عبدالرحمف جبر بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 4
  0ػ الباحثة / زينب محمد عبدالعزيز بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 5
  0ؿ ػ الباحثة / جياد أحمد خميفة بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أو6
  0ػ الباحث / أحمد حميدة نويش بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 7
  0ػ الباحثة / ىدير ممدوح عبدالغنى بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 8
  0ػ الباحث / حساـ جماؿ صاوى بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 9

  0رياضية لمدة عاـ أوؿ ػ الباحث / محمد حامد أحمد شحاتة بقسـ عمـو الصحة ال10
  0ػ الباحثة / سعاد حسف إبراىيـ بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ ثاف 11
  0ػ الباحث / مصطفى كاـر محمد بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ أوؿ 12
  0ػ الباحث / محمد أيوب أحمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 13
  0ونة بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ ثاف ػ الباحث / محمد عبدالقادر حس14
  0ػ الباحث / أحمد محمد جماؿ بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ ثالث 15
  0ػ الباحث / أحمد محفوظ محمد بقسـ التدريب الرياضى لمدة عاـ ثاف 16
  0ػ الباحثة / مروة محمد أحمد عبدالعاطى بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 17
  0باحثة / أسماء سعد عبدالفضيؿ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ أوؿ ػ ال18
  0ػ الباحث / كيرلس ماىر عبدالمسيح بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 19
  0ػ الباحث / رامى رضا عبدالرحمف بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ أوؿ 20

 0وافؽ المجمس   القرار:ـ



تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه فى التربية الرياضية بشػأف  ـ : والستون  الثامنالموضوع  
لمباحثة / والء مصطفى عبدالباقى بقسـ عمـو الحركة الرياضية ببحث بعنواف " برنامج تحميؿ حركى اليكترونى 

 مقترح وتأثيره عمى مستوى األداء الميارى لمناشئيف فى السباحة الحرة بمحافظة المنيا " 
 يقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ و 
 د/أميمة إبراىيـ العجمى           أستاذ الميكانيكا الحيوية بكمية التربية الرياضية 0أ

 لمبنيف ػػ جامعة االسكندرية                   " مناقشًا "                                      
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة بالكمية              " مشرفًا "          د/شريؼ محمد عبدالقادر0أ
 د/أسامة محمد عبدالعزيز      أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحركة بالكمية      " مناقشًا " 0ـ0أ
 د/محمد سميماف محمود      أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحركة بالكمية        " مشرفًا " 0ـ0أ

 0مس وافؽ المج  القرار:ـ
بشػأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه فى التربية الرياضية  : ـ  والستون  التاسعالموضوع  

" فاعمية برنامج خططى عمى      وافػػلمباحث / حساـ الديف محمد عزت بقسـ التدريب الرياضى ببحث بعن
 مناشئيف " مستوى األداء الفنى بالعشرة ثوانى األخيرة بمباريات الكوميتية ل
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 " مشرفًا "      أستاذ تدريب المصارعة وعميد الكمية   د/محسف عمى عمى أبوالنور         0أ
 " مناقشًا "           أستاذ تدريب المصارعة بالكمية  د/عبدالحميـ فتحى عبدالحميـ          0أ
 " مشرفًا "       أستاذ مساعد بقسـ المنازالت بالكمية            محمد عمى   د/بسمات 0ـ0أ
             أستاذ مساعد بقسـ المنازالت بكمية التربية الرياضية         د/محمود ربيع البشييى   0ـ0أ

   مناقشًا "  "              " كاراتيو " جامعة المنصورة                                          
 0وافؽ المجمس   القرار:ـ

بشػأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث /  : ـالسبعونالموضوع  
أحمد صالح مبارؾ بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث بعنواف " دراسة تقويمية ألفرع االتحادات الرياضية بقطاع 

 شماؿ الصعيد " 
 شكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح ت

 د/عادؿ حسف سيد                   أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مناقشًا " 0أ
 د/أنور وجدى عمى الوكيؿ           أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية              " مشرفًا " 0أ
 أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية    د/أمانى محمد محسف الشريؼ   0أ

 جامعة حمواف                               " مناقشًا "                                        
 د/بسمة إبراىيـ عبدالبصير      أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية  " مشرفًا " 0ـ0أ

 0وافؽ المجمس   القرار:ـ
 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل

 
 

 رئيس المجلس                                                    أمين سر المجلس  
 د/ محسن علي علي أبو النور (1د/هانئ حسن كامل  (                              ) أ1) أ

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


