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  ( 4 )مجلس الكلية رقم    اجتماعمحضر     
   م91/91/1192بتاريخ    المنعقد

 

عميد  محسف عمي عمي أبو النورور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ99/91/1096الموافؽ االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب     ىانئ حسف كامؿ                  د/ 0أػ 9
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مصطفي عثماف                  د/عثماف0ػ أ1
 ثالدراسات العميا والبحو وكيؿ الكمية لشئوف  د/ طارؽ محمد صالح الديف             0ػ أ3
 قسـ عموـ الصحة الرياضية  مجمس 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  ؼ                    د/ أحمد فاروؽ خم0ػ 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 أ90
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيس                       حمد أميفد/ مناؿ أ0ػ أ99
 قسـ ألعاب القوي مجمس رئيس د/ محمد السيد عمي برىومة             0ػ أ91
 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةمجمس رئيس                 أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/0ػ أ93
  رئيس مجمس قسـ عمـو الحركة الرياضية                  شعمرو محمد طو حمويد/0ػ أ94
 رئيس مجمس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                    عميد الكمية          د/ 0ػ أ95
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  د/ مكاـر حممي ابوىرجة                  0ػ أ96
  أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية   د/اخالص محمد عبد الحفيظ             0ػ أ97
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                     محسف إبراىيـ أحمد د/0ػ أ98
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي   د/محمد لطفي السيد                     0ػ أ99
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                  محمد فوزي عبد العزيزد/ 0ػ أ10
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  د/ ايياب محمد عبدالفتاح                0ػ أ19
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية    د/ عمرو سميماف محمد                0ػ أ11
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية        مير حسيف             د/ مرفت س0ػ أ13
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية    د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          0ػ أ14
 أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي        د/ محمود اسماعيؿ طمبة         0ػ أ15
 عف األساتذة المساعديف       محمد عمي           د/ بسمات 0ـ0ػ أ16
 د/ عمر محمد لبيب                   عف األساتذة المساعديف 0ـ0ػ أ17
 عف المدرسيف  باف عبد المطيؼ              د/ أماني شعػ 18
 ػ د/ نرميف محمد محمد شوماف              عف المدرسيف19
 مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد               ػ د/ياسر عبدالرشيد           30
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 واعتذر عن الحضور : ـ       
 السيد/ أحمد عبدالوكيؿ عبدالحكـ                 السيد/ محمد اسماعيؿ محمد 

،  بالسػادة أعضػاء المجمػس د/عميػد الكميػة ورئػيس المجمػس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
  لموضوعات التالية : بمناقشة ا االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  3جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
د/ وجدي مصطفي الفاتح عمي الموضوع السابع 0واعتراض أ، ـ 99/1096/ 17 بتاريخ

  0والعشروف بخصوص تشكيؿ لجنة أخالقيات البحث العممي وتشكيؿ أعضاء المجنة 
   1 (  3عمي ما جاء في اجتماع مجمس الكمية رقـ )  ؽ المجمسوافالقرار : ـ 

ىشاـ محمد عبدالحميـ رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
 مجمس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي تحديد المراجعيف الخارجيف بالقسـ وىـ : ػ 

 د/ مصطفي أحمد الجبالي 0أ  .9
 د/ أيمف محمود عبدالرحمف 0أ  .1
 0 وافؽ المجمس القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىشاـ محمد عبدالحميـ  بشأف : ـ  الثالث الموضوع
رئيس مجمس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي انتداب أعضاء ىيئة التدريس بكمية 

ات العممية والشفوية بالقسـ مع تطبيؽ التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ لحضور االمتحان
 القواعد المنظمة لذلؾ ، وىـ : ػ 

 د/ جماؿ سالمة 0أ .9
 د/ أشرؼ رشاد شمبي 0أ .1

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

أجيؿ امتحانات العممي لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ تلشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
 ـ بناءًا عمي الطمب المقدـ لكاًل مف : ػ 1096/1097الجامعي 

 الفرقة األولي  الطالب / محمد عنتر أحمد شمبي  .9
 الفرقة الثانية  الطالب / محمد سعيد سيد أحمد  .1
 الفرقة الثالثة  الطالب / محمد حسيف محمد عمي  .3
 الفرقة الثالثة  الح فيمي محمد الطالبة / ميادة ص .4

 نظرًا لظروفيـ المرضية 
 



 
 ـ 4/9/1097،  3،  1الفرقة األولي االختبارات العممية أياـ 
 ـ 5/9/1097،  4،  3الفرقة الثانية االختبارات العممية أياـ 
 ـ 4/9/1097،  3،  1الفرقة الثالثة االختبارات العممية أياـ 

  0وافؽ المجمس    القرار :ـ
األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف  بشأف : ـ  الخامس  الموضوع

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ مرحمة البكالوريوس لمفصؿ 
 ـ لمفرؽ الدراسية األربعة ، عمي النحو التالي : ػ 1096/1097الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 قة األولي : كنترول الفر 
 رئيسًا     / إبراىيـ ربيع شحاتةد0ػ أ9
 عضوًا   د/ حسيف محمد عبدالحميـ 0ـ0ػ أ1
 عضوًا     ػ د/ يحي أحمد كامؿ 3
 عضوًا    ػ د/ طاىر مصطفي عبدالواحد 4
 عضوًا    ػ د/ حمادة خمؼ صحصاح 5
 عضوًا     ػ د/ عامر لطفي أحمد 6

 كنترول الفرقة الثانية : 
 رئيسًا   بدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/ ع0ػ أ9
 عضوًا     د/ أحمد راشد 0ـ0ػ أ1
 عضوًا    ػ د/ فاطمة فاروؽ راتب 3
 عضوًا    ي ػ د/ طو أحمد محمد بدو 4
 عضوًا    ػ د/ محمد غريب عطية 5

 كنترول الفرقة الثالثة : 
 رئيسًا    د/ أنور وجدي الوكيؿ 0ػ أ9
 عضوًا     ػ د/ محمد عمي حسف 1
 عضوًا    د/ ىناء محمود عمي  ػ3
 عضوًا    ػ د/ شيماء نور أحمد عمي 4
 عضوًا    ػ د/ محمود سيد عبدالرحمف 5
 عضوًا     ػ د/ محمد خمؼ اهلل 6
 



 
  ول الفرقة الرابعة :ر كنت

 رئيسًا    د/ طارؽ محمد صالح 0ػ أ9
 عضوًا   د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير 0ـ0ػ أ1
 عضوًا    افظ ػ د/ محمد فتحي عبدالح3
 عضوًا     ػ د/ بدري عيد حماد 4
 عضواً    ػ د/ وليد مصطفي ىاروف 5

  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
الطمب المقدـ مف الدكتور / محمد نبيؿ عبدالعميـ بقسـ ألعاب  بشأف ػ:  سادسال  الموضوع

العربية  القوي بالكمية لمموافقة عمي منحو اجازة بدوف مرتب لمدة عاـ لإلعارة لممممكة
  0ـ 1096/1097السعودية لمعمؿ بجامعة الممؾ فيصؿ ػػ كمية التربية خالؿ العاـ الجامعي 

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عبدالعزيز عبدالحميد عمر  أفػبش : ـ  سابعال  الموضوع

سني حسف عمي عاشور لجائزة د/ ح0ـ0رئيس قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي ترشيح أ
الجامعة لألبطاؿ الرياضية وذلؾ لحصوؿ سيادتو عمي المركز األوؿ والميدالية الذىبية )فردي( 

  0ـ( 1096في بطولة البياثؿ والترياثيؿ الدولية بالغردقة )أكتوبر 
  0 المجمس وافؽ القرار : ـ
تور / أشرؼ مسعد عويس رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدك أفػبش : ـ  ثامنال  الموضوع

 قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي ترشيح سيادتو لجائزة األستاذ المثالي بالكمية 
  0وافؽ المجمس القرار : ـ  

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية  أفبش : ـ  تاسعالالموضوع  
 افقة عمي ترشيح كاًل مف : ػ لشئوف التعميـ والطالب لممو 

 د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد 0أ .9
 د/ إبراىيـ ربيع شحاتة 0أ .1

 ـ 1096/1097وذلؾ لمراقبي عاـ االمتحانات النظرية لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 0 وافؽ المجمس القرار : ـ

امؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كبشأف ػ :  العاشرالموضوع  
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيؿ لجاف الفرؽ الدراسية لمعاـ الجامعي 

 ـ ، عمي النحو التالي : ػ 1096/1097



 
 أوالً : لجنة الفرقة األولي : ـ 

 رئيسًا   د/محسف عمي عمي أبوالنور 0ػ أ9
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة 0ػ أ1
 عضوًا    سماعيؿ طمبة د/ محمود إ0ػ أ3
 عضوًا   د/ أنور وجدي عمي الوكيؿ 0ػ أ4

 ثانياً : لجنة الفرقة الثانية : ـ 
 رئيسًا    د/ محسف عمي عمي أبو النور0ػ أ9
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة 0ػ أ1
 عضوًا   د/ عثماف مصطفي عثماف 0ػ أ3

 ـ الئحة قديمة ( : ـ ثالثاً : لجنة الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة  
 رئيسًا   د/ محسف عمي عمي أبو النور 0ػ أ9
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة 0ػ أ1
 عضوًا    عبدالحميـفتحي  عبدالحميـد/ 0ػ أ3
 عضوًا    د/ مرواف عمي عبداهلل 0ػ أ4
 عضوًا   د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد 0ػ أ5

 ( : ـ رابعة ) تدريب  لرابعاً : لجنة الفرقة ا
 رئيسًا   د/ محسف عمي عمي أبو النور 0ػ أ9
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة 0ػ أ1
 عضوًا    د/ ىانئ حسف كامؿ 0ػ أ3
 عضوًا    د/ مرواف عمي عبداهلل 0ػ أ4

 خامساً : لجنة الفرقة الرابعة ) تدريس ( : ـ 
 رئيسًا   د/ محسف عمي عمي ابو النور 0ػ أ9
 عضوًا   القسـ المختص بالمادة  د/ رئيس0ا ػ1
 عضوًا     ػ د/ ياسر عبدالرشيد 3
  عضواً     د/ طاىر مصطفي  ػ4
 
 
 



 سادساً : لجنة الفرقة الرابعة ) إدارة ( : ـ 
 رئيسًا   د/ محسف عمي عمي أبو النور 0ػ ا9
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة 0ػ ا1
  عضواً   د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد 0ػ أ3
 عضوًا    د/ محمد فوزي عبدالعزيز 0ػ ا4

  0  المجمسوافؽ   القرار :ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ناصر مصطفي  بشأفػ :  الحادي عشرالموضوع  

السويفي رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية بخصوص الخطاب الوارد مف السيد أميف 
د/ وليد حسيف 0ـ0امعة كفر الشيخ عمي نقؿ أعاـ جامعة كفر الشيخ بخصوص موافقة ج

حسف األستاذ المساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية ػػ بكمية التربية الرياضية ػػ بجامعة المنيا 
  0إلي مثؿ وظيفتو بكمية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ بدرجتو المالية 

وعمي جامعة كفر السيخ توفير عمي النقؿ لسيادتو بدوف درجة مالية  المجمس وافؽ القرار: ـ
  0 درجة لسيادتو 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عثماف مصطفي بشأف   : ـ  الثاني عشرالموضوع  
عثماف وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمموافقة عمي انشاء أربعة لجاف 

 كالتالي :  ة وىـارة االزمات والكوارث بالكميرئيسية تكوف تابعة لوحدة إد
  0ة المينية لجنة السالمة والصح أوالً :
 خمي لجنة األمف الدا ثانياً :
  0ف لجنة التطوير والتوعية واالعال  ثالثاً :
  1 : المجنة الطبيةرابعاً  

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عثماف مصطفي بشأفػ :  عشرثالث  ال الموضوع

عثماف وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمموافقة عمي انشاء وحدة خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة ، وذلؾ لخدمة أبناء الكمية وخريجييا والعامميف بالمجاؿ الرياضي داخؿ 

  0وخارج جامعة المنيا 
  0 وافؽ المجمس القرار : ـ

عمرو محمد طو حمويش دمة مف األستاذ الدكتور / المذكرة المق بشأف : ـعشر رابعالالموضوع  
د/ عمر محمد لبيب إلنشاء معمؿ 0ـ0رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية لمموافقة عمي طمب أ

  0الكمية والجامعة رقي العممية التعميمية والبحثية بعمـو الحركة ألجؿ المساىمة في تحسيف و 



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

رئيس قسـ التدريب الرياضي لمموافقة عمي اشترؾ سيادتو في المؤتمر الدولي بجامعة المنيا 
ـ ، وذلؾ ببحث انتاج 17/3/1097ػػ  16/3والذي ينظمو قطاع شئوف البيئة خالؿ الفترة مف 

ستجابات الفسيولوجية وعالقتيا بالصالبة النفسية واالنجاز عممي بعنواف " داللة بعض اال
 البدني لالعبات متحديات االعاقة ) ألعاب قوي ػػ الكرة الطائرة ( جموس " 

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
الطمب المقدـ مف األستاذ الدكتور / أحمد فاروؽ خمؼ أف ػبش : ـ  عشر  سادسالالموضوع  

الكمية لمموافقة عمي محو الجزاء الخاص بالمدرس المساعد / رئيس قسـ األلعاب الجماعية ب
  0عصاـ طمعت عبدالحميد الجباص 

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
ـ 1096( لسنة 9109قرار وزير الشباب والرياضة رقـ ) أفبش : ـ  عشر  سابعالالموضوع  

رة الخاص بسفر األستاذ الدكتور / ناصر مصطفي السويفي إلي دولة فرنسا في الفت
  0ـ 19/9/1097ـ وحتي 91/9/1097

      1 وافؽ المجمس القرار : 
انشاء وحدة تسويؽ لألبحاث بالكمية ىي إحدي متطمبات معيار  أفبش : ـ  الثامن عشرالموضوع  

 البحث العممي واألنشطة العممية لوحدة الجودة ، فقد تـ ترشيح كاًل مف : ػ 
 ة لشئوف الدراسات العميا والبحوث وكيؿ الكمي          د/ طارؽ محمد صالح 0أ
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية                    د/ عادؿ حسف سيد 0أ
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية           د/ نجوي محمود عايد 0ـ0أ

 مدرس بقسـ ألعاب القوي بالكمية            د/ إيياب أحمد راضي 
 معيدة بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية            شيماء عصاـ شاكر ـ/ 

    1 وافؽ المجمس القرار :
انشاء وحدة االبتكار واالبداع بالكمية وىي احدي متطمبات  أفبش : ـ  التاسع عشرالموضوع  

  0معيار البحث العممي واألنشطة العممية لوحدة الجودة 
   1  ح المقدـعمي الترشي وافؽ المجمس القرار :

المذكرة المقدمة مف مدير وحدة الجودة واالعتماد بخصوص  أفبش : ـ  العشرونالموضوع  
  0نموذج تقييـ مدي استيفاء معايير مالئمة مساحات وتجييزات المباني والمرافؽ 

   1 وافؽ المجمس القرار :



دة واالعتماد بشأف المذكرة المقدمة مف وحدة ضماف الجو  : ـ  الحادي والعشرون  الموضوع
  0بالكمية بخصوص اعتماد التقرير الفني الربع سنوي لمشروع دعـ وتطوير الفاعمية التعميمية 

  1 وافؽ المجمس القرار :
بشأف المذكرة المقدمة مف وحدة ضماف الجودة واالعتماد  : ـ  الثاني والعشرون  الموضوع

   0ية واالدارية بالكمية بخصوص اعتماد تحميؿ خطة تدريب القيادات االكاديم
    1 وافؽ المجمس القرار :

مف األستاذ الدكتور / محمد لطفي السيد  الطمب المقدـ بشأف : ـ  والعشرون  الثالث الموضوع
األستاذ بقسـ التدريب الرياضي بالكمية لمموافقة عمي سحب الطمب المقدـ مف سيادتو لحضوره 

مزمع تنظيمو وانعقاده في جامعة إليكانت المؤتمر الدولي لتحميؿ األداء الحركي والذي كاف 
  0ـ 1096نوفمبر لعاـ  98ػػ  96بدولة أسبانيا في الفترة مف 

   1 وافؽ المجمس القرار : 
طارؽ صالح الدكتور /  األستاذ رة المقدمة مفكالمذ بشأف : ـ  والعشرون  الرابع الموضوع

ة عمي تشكيؿ لجاف المالحظة الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافق
ـ 1096/1097ألعماؿ االمتحانات لمدراسات العميا الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 0) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه (        مرحمة
  0 عمي التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمس  القرار:ـ

طارؽ صالح ستاذ الدكتور / األالمذكرة المقدمة مف  أفبش : ـ العشرونو  الخامس الموضوع
الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ الدراسات 

ـ مرحمة ) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ 1096/1097العميا لمفصؿ الدراسي األوؿ العاـ الجامعي 
 الدكتوراه ( 

 0  عمي التشكيؿ المقدـوافؽ المجمس   القرار:ـ
طارؽ صالح األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـالعشرون  و  السادس الموضوع

الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي عقد امتحانات الدراسات العميا 
ـ لمرحمة ) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ 1096/1097لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

  0ـ 96/9/1097ـ الئحة بالساعات المعتمدة وذلؾ اعتبارًا مف الدكتوراه ( نظا
    0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

طارؽ صالح المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف والعشرون : ـ  السابعالموضوع  
الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تعديؿ موضوع بحث لدرجة 



لمباحث / أيمف محمد خميؿ بقسـ ألعاب القوي وىو تعديؿ غير جوىري في عنواف  الماجستير
  متر "  60البحث ليصبح " تصميـ جياز الكتروني لممكفوفيف لضبط مسار العدو في سباؽ 

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
 

ح طارؽ صالالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / أف ػبش والعشرون : ـ الثامنالموضوع  
       الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي االعتذار المقدـ مف

د/ بياء الديف إبراىيـ سالمة عف االشراؼ عمي رسالة الماجستير المقدمة مف الباحثة / 0أ
أسماء حسف يسف المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ عمـو الصحة الرياضية عمي أف يحؿ 

 سف إبراىيـ أحمد لتصبح لجنة االشراؼ عمي النحو التالي : ػ د/ مح0محمو أ
 د/ محسف إبراىيـ أحمد 0أ

 د/ رضا محمد إبراىيـ 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية  أفػبش : ـالعشرون  و  التاسعالموضوع  
الرياضي بعنواف " استخداـ شبكات ث / أحمد عمي عيسي عبدالباري بقسـ الترويح ػػػلمباح

التواصؿ االجتماعي كإحدي طرؽ استغالؿ وقت الفراغ وعالقتيا ببعض الجوانب النفسية لدي 
 0طالب جامعة أسيوط " 

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
محمد ػػث/منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية لمباح أفػػػبش : ـ الثالثونالموضوع  

ي بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تأثير برنامج تدريبي مقترح لتحسيف مستوي حمدي خفاج
 لرقمي لسباحي المسافات القصيرة"السرعة لالعبي كرة الماء والمستوي ا

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  بشػأف : ـ الثالثون الحادي  الموضوع
 رياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ البدنية وال

ػ الباحث / طارؽ خميؿ حسف بقسـ الترويح الرياضي بعنواف " فعالية برنامج ألعاب ترويحية 9
عمي تنمية بعض الميارات الحياتية لمطالب المشاركيف في التعميـ المدني بمديرية الشباب 

 والرياضة محافظة المنيا " 
 تحت اشراف : 

 يف عبدالرحمف           أستاذ البرامج الترويحية ورئيس قسـ الترويح الرياضي د/بياء الد0أ
 د/رمضاف محمود عبدالعاؿ      أستاذ مساعد بقسـ الترويح الرياضي بالكمية 0ـ0أ



ػ الباحثة / جياد أحمد محمد ربيع بقسـ التمرينات والجمباز بعنواف " تأثير برنامج تعميمي 1
دي المدعـ بالحاسب اآللي عمي التفاعؿ االجتماعي وبعض ميارات باستخداـ التعمـ التولي
 التمرينات االيقاعية " 

 ػ  تحت اشراف :
 د/مناؿ أحمد أميف                  أستاذ ورئيس قسـ التمرينات والجمباز بالكمية 0أ
 مية د/محمد عبدالمنعـ الشافعي      أستاذ مساعد متفرغ بقسـ التمرينات والجمباز بالك0ـ0أ
 بالكميةباز مد/ىبة سعد محمد               أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والج0ـ0أ

ػ الباحث / رضا محمد محمد إبراىيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس ببحث بعنواف " تأثير 3
 برنامج استكشاؼ حركي عمي تنمية االنتباه االنتقائي السمعي والبصري لدي الطفؿ التوحدي " 

 : ـ   تحت اشراف
 د/ مرفت سمير حسيف           أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 0أ
 د/فاطمة محمد محمد فميفؿ      أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 0أ

ػ الباحث / حاـز صالح عبدالمولي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بعنواف " رؤية مستقبمية 4
( سنوات بجميورية 9ػػ6الميذ الحمقة األولي بالتعميـ األساسي مف )لمنياج التربية الرياضية لت

 ضوء معايير الجودة " مصر العربية في 
  تحت اشراف : ـ

 د/عثماف مصطفي عثماف       أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس ووكيؿ الكمية 0أ
 لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                    

 د/ىشاـ محمد عبدالحميـ       أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية0أ
اف " تأثير برنامج بعنو ػ الباحث / أحمد صالح عبدالرحيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 5

مقترح باستخداـ بعض وسائؿ االعالـ المدرسية والالمدرسية عمي الثقافة الرياضية لتالميذ 
 التعميـ األساسي " الحمقة الثانية مف 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ مكاـر حممي أبوىرجة           أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 0أ
 د/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز     أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 0أ

ء الوجداني ػ الباحثة / مروة عبدالقادر عبدالوىاب بقسـ العمـو النفسية بعنواف " الذكا6
 وعالقتو بالسموؾ التعاوني والرضا الوظيفي لدي معممي التربية الرياضية بمحافظة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/اخالص محمد عبدالحفيظ            أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية 0أ



يت ػ الباحث / أحمد البدوي أحمد دردير بقسـ الرياضات الجماعية بعنواف " تطوير توق7
التحرؾ وعالقتو ببعض المتغيرات الخططية اليجومية في نصؼ الممعب األمامي لالعبي كرة 

 القدـ " 
 تحت اشراف : ـ 

  ـ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضربد/ممدوح محمود محمدي         أستاذ كرة القد0أ
    اب المضرب وألع د/يحي أحمد كامؿ                  مدرس بقسـ الرياضات الجماعية

ػ الباحث / أحمد مصطفي تغياف بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " االبداع التكنولوجي ودوره 8
 في تحسيف الميزة التنافسية لألندية الرياضية " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ محمد فوزي عبدالعزيز            أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 0أ
 ميـ        أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية د/ حسيف محمد عبدالح0ـ0أ

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية  بشػأف : ـ الثالثونو  لثانيا  الموضوع

 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
" دور المعرفة السوقية عمي  ػ الباحث / مؤمف محمد منصور بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف9

 تحسيف القدرة التنافسية باألندية الرياضية بجميورية مصر العربية " 
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية     د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد      0أ
 مدرس بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية           د/ ىاني جماؿ يوسؼ       

ة / ريحاب فيمي محمد بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " نموذج مقترح لتحسيف جودة ػ الباحث1
سيجماستو )دراسة تطبيقية( عمي نادي الخدمة المقدمة في األندية الرياضية في ضوء منيج 

 المنيا الرياضي " 
 تحت اشراف : ـ 

 ة د/ محمد فوزي عبدالعزيز         أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمي0أ
 د/ احساف حسني أحمد             مدرس بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 

ػ الباحث / أمير نادي شوقي بقسـ الرياضات المائية بعنواف " تأثير احجاـ كفوؼ اليديف 3
 عمي العضالت العاممة والمقامة لمزراعيف في سباحة الزحؼ عمي البطف " 

 
 



 تحت اشراف : ـ 
 الرياضات المائية بالكميةأستاذ مساعد بقسـ           د/ خالد حسف توفيؽ0ـ0أ

 الرياضات المائية بالكمية د/ محمد غريب عطية              مدرس بقسـ 
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

الغاء قيد الباحث / ىيثـ فاروؽ إبراىيـ لدرجة الماجستير في  : الثالثونو  الثالث الموضوع
   0بالكمية لحركة الرياضية التربية الرياضية بقسـ عمـو ا

  0وافؽ المجمس   القرار:ـ
مد فترة التسجيؿ في التربية الرياضية لدرجة الماجستير  أفػػػبشػ : ـ الثالثونو  الرابع الموضوع

دة ػػة لمػػركة الرياضيػػـو الحػػؼ بقسـ عمػودي يوسػػر سعػػ/ عم لمباحثفي التربية الرياضية 
   0عاـ ثاف 
   0المجمس  وافؽ  القرار:ـ

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في  بشػأف : ـ والثالثونالخامس  الموضوع  
التربية الرياضية لمباحث / عصاـ طمعت عبدالحميد بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " التنظيـ 

ـ 1094 الدفاعي لطرؽ المعب المختمفة وعالقتو بأنواع اليجـو ببطولة كأس العالـ لكرة القدـ
 وأثره عمي نتائج المباريات ) دراسة تحميمية ( " 

 لحكم من األساتذة وهم : ـ اويقترح تشكيل لجنة المناقشة و 
   األلعاب الرياضيةستاذ تدريب كرة القدـ بقسـ تدريب أ         د/حسف السيد ابوعبده   0أ

 " بنيف جامعة االسكندرية "مناقشاً ياضية لمبكمية التربية الر                                      
 " مناقشًا "     والطالب أستاذووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ            د/ىانئ حسف كامؿ    0أ
 د/ممدوح محمود محمدي         أستاذ كرة القدـ بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية "مشرفاً"0أ
 "مشرفاً"   الرياضات الجماعية بالكميةد/عمر أحمد عمي             أستاذ مساعد بقسـ 0ـ0أ

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في  بشػأف : ـ الثالثونو  السادس الموضوع

       وافػػالتربية الرياضية لمباحث / معاذ فتحي معاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية ببحث بعن
، الفسيولوجية ، البيوكيميائية والبدنية الميزة لمرياضييف في " الخصائص االنثروبومتريو 
 البيئتيف الصحراوية والزراعية " 

 
 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتة وهم : ـ 
 د/بياء الديف إبراىيـ سالمة       أستاذ فسيولوجيا الرياضة وعميد الكمية سابقاً"مشرفاً"0أ
 ي        أستاذ التربية الصحية ورئيس قسـ عمـو الصحة "مناقشاً"د/ناصر مصطفي السويف0أ
 د/سمير محمد أبوشادي          أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بكمية التربية الرياضية 0أ

 جامعة أسيوط                                  " مناقشًا "                                     
 ف حسف          أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة بالكمية        " مشرفًا "د/وليد حسي0ـ0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـ الثالثونو  بعالسا الموضوع

تأثير التربية الرياضية لمباحث / نبيؿ لبيب منقريوس بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " 
 برنامج تدريبي عمي الصفات البدنية الخاصة إلجتياز االختبارات الدولية لحكاـ كرة القدـ " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مناقشاً"     أستاذ وعميد التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ    د/أشرؼ عبدالعزيز أحمد  0أ
 "مناقشاً"  ت الجماعية وألعاب المضرب     أستاذ بقسـ الرياضا    د/ممدوح محمود محمدي0أ
 بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب "مشرفاً"  أستاذ مساعد     مد عمي د/عمر أح0ـ0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
 

 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 رئيس المجلس                                                    أمين سر المجلس      

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

 
 
  

       
 

 

 

 



  
  

 
     

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


