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عميد  محسف عمي عمي أبك النكركر/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ16/1/2017المكافؽ االثنيف يكـ فيإنو      
 كرئيس المجمس كبحضكر كؿ مف : ػة الكمي
 ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب      ىانئ حسف كامؿ                 د/ 0أػ 1
 ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة مصطفي عثماف                  د/عثماف0ػ أ2
 ثالدراسات العميا كالبحك ككيؿ الكمية لشئكف  د/ طارؽ محمد صالح الديف             0ػ أ3
 يس قسـ التدريب الرياضي رئ  د/كجدم 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 اليادم    0ػ أ7
  قسـ الرياضات الجماعية كألعاب المضرب  مجمس رئيس  د/ أحمد فاركؽ خمؼ                    0ػ أ8
 قسـ التركيح الرياضي  مجمس رئيس  د/ بياء الديف عبد الرحمف               0ػ أ9

 التربية الرياضية تدريسمجمس قسـ المناىج كطرؽ  رئيس     ىشاـ محمد عبدالحميـ   د/0ػ أ10
 قسـ التمرينات كالجمباز كالتعبير الحركي  مجمس رئيسحمد أميف                       د/ مناؿ أ0ػ أ11
 قسـ ألعاب القكم مجمس رئيس د/ محمد السيد عمي برىكمة             0أ ػ12
 قسـ المنازالت كالرياضات الفرديةمجمس رئيس                 أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/0ػ أ13
  رئيس مجمس قسـ عمـك الحركة الرياضية                  عمرك محمد طو حمكيشد/0ػ أ14
 رئيس مجمس قسـ العمـك النفسية كالتربكية كاالجتماعية الرياضية                             عميد الكمية د/ 0ػ أ15
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج كطرؽ التدريس  د/ مكاـر حممي ابكىرجة                  0ػ أ16
  كية كاالجتماعية الرياضية أستاذ متفرغ بقسـ العمـك النفسية كالترب  د/اخالص محمد عبد الحفيظ             0ػ أ17
 أستاذ بقسـ عمـك الصحة الرياضية                     محسف إبراىيـ أحمد د/0ػ أ18
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي   د/محمد لطفي السيد                     0ػ أ19
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                  محمد فكزم عبد العزيزد/ 0ػ أ20
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية كألعاب المضرب  د/ ايياب محمد عبدالفتاح                0ػ أ21
 أستاذ بقسـ عمـك الحركة الرياضية    د/ عمرك سميماف محمد                0ػ أ22
 أستاذ بقسـ المناىج كطرؽ تدريس التربية الرياضية        د/ مرفت سمير حسيف             0ػ أ23
 أستاذ بقسـ المنازالت كالرياضات الفردية    د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          0ػ أ24
 أستاذ متفرغ بقسـ التركيح الرياضي         د/ محمكد اسماعيؿ طمبة         0ػ أ25
 د/ عمر محمد لبيب                   عف األساتذة المساعديف 0ـ0ػ أ27
 عف المدرسيف  طيؼ              باف عبد المد/ أماني شعػ 28
 ػ د/ نرميف محمد محمد شكماف              عف المدرسيف29
 مدير كحدة ضماف الجكدة كاإلعتماد        ػ د/ياسر عبدالرشيد                  30

 واعتذر عن الحضور : ـ          
 شمس د/ بسمات محمد عمي 0ـ0د/ ناصر مصطفي السكيفي                 أ0أ

 السيد/ أحمد عبدالككيؿ عبدالحكـ                 السيد/ محمد اسماعيؿ محمد 
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،  بالسػادة أعضػاء المجمػس د/عميد الكمية كرئيس المجمػس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػكف     

 كاستيؿ المجمس باآلتي : ػ 
 دة االىتماـ في الفترة القادمة باآلتي : ك أكالن : الج

 القديمة كالجديدة  ةالالئحمة في ممقرات كاأ ػ تكصيؼ ال
 ب ػ تقرير المقرر 

 ج ػ تقرير البرنامج 
 د ػ نمكذج التصحيح 

 ق ػ الكنتركالت 
 ك ػ نماذج األسئمة 

 ز ػ بيانات أعضاء ىيئة التدريس منذ التعييف ػػ حتي أستاذ متفرغ 
 ح ػ جداكؿ الكمية 

 ط ػ جداكؿ أعضاء ىيئة التدريس 
 قساـ ، أنشطة الكمية ػ أنشطة األ ل

 ؾ ػ مصفكفات كخريطة المنيج 
،  2015/2016،  2014/2015،  2013/2014 األعكاـ الجامعيػةالمطمكب ما سبؽ مف 

  0ـ 2016/2017
 التعميمية  باألقساـثانيان : عقد كرشة عمؿ لكضع مصفكفة كخريطة المنيج لممقررات الدراسية 

  التالية : بمناقشة المكضكعات  االجتماعثـ بدأ    

( المنعقد  4جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
 ـ 12/2016/ 19 بتاريخ

  0 كافؽ المجمسالقرار : ـ 

ىانئ حسف كامؿ ككيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتكر /  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
مي كقؼ قيد الطالب / أحمد سامي شحاتة المقيد الكمية لشئكف التعميـ كالطالب لممكافقة ع

كذلؾ ألنو  لحيف خركجو مف محبسو ، ـ2016/2017بالفرقة الثانية )باقي( لمعاـ الجامعي 
  0محبكس بسجف شديد الحراسة بالمنيا الجديدة 

  0عمي كقؼ القيد لحيف خركجو مف محبسو  كافؽ المجمس القرار:
 
 



ىانئ حسف كامؿ ككيؿ المقدمة مف األستاذ الدكتكر /  المذكرة بشأف : ـ  الثالث الموضوع
لمعاـ الكمية لشئكف التعميـ الطالب لممكافقة عمي تأجيؿ امتحانات العممي لمفصؿ الدراسي األكؿ 

لمطالب / محمد سيد عمي عبد الحميد المقيد بالفرقة األكلي إلي أياـ ـ 2016/2017الجامعي 
  0 نظران لظركفو المرضية 23/1،  22،  21

  0 كافؽ المجمس   القرار :ـ
ىانئ حسف كامؿ ككيؿ الكمية /  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتكر بشأف : ـ  رابعال  الموضوع

االعتذار المقدـ مف الطالب / عبدالرحمف محمد سعد لشئكف التعميـ كالطالب لممكافقة عمي 
دخكؿ االمتحانات النظرية  عفـ 2016/2017زغمكؿ المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 

  0لمفصؿ الدراسي األكؿ كذلؾ نظران لظركفو المرضية 
  0كافؽ المجمس    القرار :ـ

األستاذ الدكتكر / ىانئ حسف كامؿ ككيؿ المذكرة المقدمة مف  بشأف : ـ  الخامس  الموضوع
اف صابر االعتذار المقدـ مف الطالب / محمكد شعبالكمية لشئكف التعميـ كالطالب لممكافقة 

ـ عف دخكؿ االمتحانات النظرية 2016/2017خميؿ المقيد بالفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي 
  0لمفصؿ الدراسي األكؿ نظران لظركفو المرضية 

  0 كافؽ المجمس القرار : ـ
العريني الطمب المقدـ مف السيدة / مركة محمد عبد الحميد  بشأف ػ:  سادسال  الموضوع

معمؿ كمعاكف ألعضاء ىيئة التدريس بقسـ ألعاب القكم لمعاكنة أعضاء لممكافقة عمي ندبيا ل
  0ىيئة التدريس في الساعات التدريسية الخاصة بيـ 

عمي االنتداب الجزئي لمدة يكميف أسبكعيان لمفصؿ الدراسي الثاني  كافؽ المجمس القرار : ـ
   0ـ 2016/2017

مناؿ أحمد أميف رئيس قسـ /  ةالدكتكر  ةستاذالمذكرة المقدمة مف األ أفػبش : ـ  سابعال  الموضوع
التمرينات كالجمباز كالتعبير الحركي لممكافقة عمي تحديد التخصص الدقيؽ لكؿ أعضاء ىيئة 

  0التدريس كالمعاكنيف بالقسـ 
  0 المجمس كافؽ القرار : ـ
يف رئيس قسـ مناؿ أحمد أم/  ةالدكتكر  ةالمذكرة المقدمة مف األستاذ أفػبش : ـ  ثامنال  الموضوع

التمرينات كالجمباز كالتعبير الحركي بخصكص تدريس مقرر التعبير الحركي كأف أعضاء ىيئة 
  0التدريس ) الرجاؿ ( بالقسـ سكؼ يقكمكف بتدريسيا بالرغـ لعدـ دراستيـ ليذا المقرر 

  0عمي ضركرة انتداب متخصصيف في المجاؿ كافؽ المجمس القرار : ـ  



مناؿ أحمد أميف رئيس قسـ /  ةالدكتكر  ةالمذكرة المقدمة مف األستاذ أفبش : ـ  تاسعالالموضوع  
التمرينات كالجمباز كالتعبير الحركي لممكافقة عمي انتداب السيد / مصطفي أحمد شحاتة 
لممعاكنة في تدريس مقرر الجمباز لمفرقة األكلي لمبنيف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

  0ـ 2016/2017
 0 كافؽ المجمس : ـالقرار  

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتكر / أشرؼ مسعد عكيس رئيس  أفبش : ـ  العاشرالموضوع  
 مف : ػ  ة بخصكص المكافقة عمي انتداب كؿقسـ المنازالت كالرياضات الفردي

 د/ صفاء صالح حسيف محمكد 0أ .1
 د/ جيياف يكسؼ أحمد الصاكم 0أ .2

قازيؽ كذلؾ لممشاركة في االختبارات العممية كالشفكية بكمية التربية الرياضية جامعة الز 
  0ـ 2016/2017لكمية التربية الرياضية جامعة المنيا لمعاـ الجامعي 

عبد العزيز عبد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتكر / بشأف ػ :  الحادي عشرالموضوع  
ف المدرس المساعد / الحميد عبد اليادم رئيس قسـ الرياضات المائية لممكافقة عمي تعيي

  0أحمد محمد أحمد عارؼ في كظيفة مدرس بذات القسـ كالكمية 
  0  المجمسكافؽ   القرار :ـ

ـ / محمد حمدم خفاجة المدرس 0ـالمذكرة المقدمة مف  بشأفػ :  عشر  الثانيالموضوع  
  0ة المساعد بقسـ الرياضات المائة لممكافقة عمي تعيينو بكظيفة مدرس بذات القسـ كالكمي

  0 المجمس كافؽ القرار: ـ
بياء الديف عبد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتكر / بشأف   : ـ  عشر  الثالثالموضوع  

أماني الرحمف رئيس قسـ التركيح الرياضي لممكافقة عمي اشتراؾ سيادتو كاشتراؾ الدكتكرة / 
ة لمتحدم االعاقة " في شعباف عبد المطيؼ بالمؤتمر العممي لجامعة المنيا " رؤية مستقبمي

ـ ببحث زكجي عنكانو " تصكر مقترح إلنشاء قسـ التربية 2017مارس  27ػ  26الفترة مف 
   0البدنية كالتركيح لذكم القدرات الفائقة بكمية التربية الرياضية ػ جامعة المنيا 

  0كافؽ المجمس  القرار : ـ
بياء الديف عبد الرحمف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتكر /  بشأفػ :  عشر الرابع الموضوع

رئيس قسـ التركيح الرياضي لممكافقة عمي اشتراؾ كالن مف األستاذ الدكتكر / محمكد اسماعيؿ 
طمبة ، كالدكتكر / أحمد راشد حسف بالمؤتمر العممي لجامعة المنيا " رؤية مستقبمية لمتحدم 

فعالية ممارسة ـ ببحث زكجي عنكانو " 2017مارس  27ػ ػ 26االعاقة " في الفترة مف 
 لمحافظة المنيا ) دراسة تحميمية ( " األنشطة التركيحية في كقت الفراغ لذكم االعاقة 



   0 كافؽ المجمس القرار : ـ
الطمب المقدـ مف السيدة / الياـ أحمد حسانيف المدرس  بشأف : ـعشر الخامسالموضوع  

الرياضية بالكادم الجديد جامعة أسيكط لممكافقة عمي انضماميا إلي المساعد بكمية التربية 
  0أسرة قسـ ألعاب القكم بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا 

    0عمي أف تنقؿ بدرجتيا مف جامعة أسيكط كافؽ المجمس  القرار:ـ
بالكمية المذكرة المقدمة مف كحدة ضماف الجكدة كاالعتماد  بشأف عشر: ـالسادس  الموضوع  

بخصكص خطة الخدمات الفنية لدعـ كصيانة البنية التحتية خالؿ النصؼ الثاني مف العاـ 
  0ـ 2016الجامعي 
   0كافؽ المجمس  القرار : ـ

منح درجة دكتكراه الفمسفة في التربية الرياضية لمسيدة /  أفبش : ـ  عشر  السابعالموضوع  
محددات السمكؾ البدني كالنفسي  بسنت محمد حسف بقسـ عمـ النفس الرياضي ببحث "

  0كاالجتماعي لالعبي المستكيات العميا " 
   0 كافؽ المجمس  القرار:ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمسيد / أحمد أف ػبش : ـ  عشر  الثامنالموضوع  
رياضية بقسـ االدارة الرياضية ببحث " دراسة تقكيمية ألفرع االتحادات ال المعيد صالح مبارؾ

  0بقطاع شماؿ الصعيد " 
  0كافؽ المجمس   القرار:ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمسيد / عبد الحميـ  أفبش : ـ  عشر  التاسعالموضوع  
داء ث " دكر إدارة المعرفة في تطكير أالرياضية ببحبقسـ االدارة المعيد حمدم عبد الحميـ 

  0حافظة المنيا " العامميف في الييئات الرياضية بم
      0 كافؽ المجمس القرار : 

الطمب المقدـ مف الباحثة / ألفت حسف بكر بالفرقة األكلي  أفبش : ـ  العشرونالموضوع  
دكتكراه بقسـ العمـك النفسية كالتربكية كاالجتماعية الرياضية لممكافقة عمي قبكؿ اعتذارىا عف 

   0ـ 2016/2017امعي األكؿ لمعاـ الج الفصؿ الدراسيدخكؿ امتحاف 
    0 كافؽ المجمس القرار :

تغيير عنكاف البحث الخاص بالباحث / الحسف محمد  أفبش : ـ  العشرونو  الحادي  الموضوع
محمد عبد الرحمف المقيد لدرجة الماجستير ليصبح عنكاف البحث " متطمبات تطبيؽ إدارة 

   0الجكدة التسكيقية باالتحاد المصرم لكرة السمة " 



   0 كافؽ المجمس رار :الق
تسجيؿ مكضكع بحث لدرجة الماجستير في التربية  بشأف : ـ  والعشرون  الثاني الموضوع

 البدنية كالرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ كىـ : ػ 
ػ الباحث / أيمف أحمد عبد السالـ بقسـ الرياضات المائية ببحث " تأثير تدريبات الرؤية 1

  0اسية لكرة الماء " البصرية عمي الميارات األس
 تحت اشراف : ـ 

 د/ حسني حسف عاشكر           أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية بالكمية 0ـ0أ
 د/ محمد غريب عطية                   مدرس بقسـ الرياضات المائية بالكمية   

ظيفي كعالقتو ػ الباحثة / كفاء محمكد سالـ بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث " االستقرار الك 2
 باإلبداع االدارم لدم العامميف بمراكز الشباب بمحافظة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ عادؿ حسف سيد                 أستاذ كرئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 0أ
 د/ حسيف عبد الحميـ             أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 0ـ0أ

محمكد يسي صادؽ بقسـ االدارة الرياضية ببحث " دكر االعالـ الرياضي ػ الباحث / 3
االلكتركني في تشكيؿ اتجاىات الرأم العاـ الرياضي نحك القضايا كاألحداث المعاصرة 

 بجميكرية مصر العربية " 
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية               د/ أنكر كجدم عمي الككيؿ0أ
 بالكمية أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية          د/ بسمة إبراىيـ عبد البصير0ـ0أ

ػ الباحث / كالي الديف سيد محمد بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث " نمكذج مقترح لنظاـ االنذار 4
 المبكر في إدارة األزمات بكزارة الشباب كالرياضة " 

 تحت اشراف : ـ 
 سيد                أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية د/ عاطؼ عبد الرحمف 0أ

 د/ محمد فتحي محمد عبد الحافظ            مدرس بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 
ػ الباحث / اسالـ مصطفي عبد الكافي بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث " نمكذج مقترح لتفعيؿ 5

 ة المصرية " دكر غرفة صناعة االعالـ في القنكات الرياضي
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية           د/ محمد فتحي محمد تكني  0أ
 ارة الرياضية بالكمية بني محمكد سنكسي                 مدرس بقسـ اإلدد/ ل



 
ػ الباحثة / مركة محمد عبد الحميد عبد الكريـ بقسـ ألعاب القكم ببحث " تأثير برنامج 6

تعميمي باستخداـ األسمكب التدريبي عمي تعمـ سباقات المشي لطمبة كمية التربية الرياضية 
 جامعة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القكم بالكمية          د/ محمد حسيف دكركرم  0ـ0أ

 مدرس بقسـ ألعاب القكم بالكمية                 د/ كليد مصطفي ىاركف 
   0 كافؽ المجمس رار :الق

تشكيؿ لجنة المناقشة كالحكـ لرسالة الماجستير في  بشأف : ـ  والعشرون  الثالث الموضوع
الرياضية لمباحثة / ىاجر جماؿ ميدم بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث " استراتيجيات  ةالتربي

ي طيادات الكسمي كمستكم األداء الكظيفي لدم القاالدارم كعالقتو بالتطكير التنظياالصالح 
 بكزارة الشباب كالرياضة " 

  والحكم من األساتذة وهم : ـ  المناقشةويقترح تشكيل لجنة  
 عمرك محمد إبراىيـ               أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية       " مناقشان " د/0أ
 رفان " د/أنكر كجدم عمي الككيؿ           أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية       " مش0أ
 د/عاطؼ عبد الرحمف سيد           أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية       " مناقشان "0أ
 د/محمد فكزم عبد العزيز            أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية       " مشرفان "0أ

  0 كافؽ المجمس  القرار:ـ
حكـ لرسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة المناقشة كال أفبش : ـ العشرونو  الرابع الموضوع

التربية الرياضية لمباحث / عمر بدر محمد حسيف بقسـ التركيح الرياضي ببحث " تصميـ 
 مقرر الكتركني مقترح في مادة التربية التركيحية لطالب كمية التربية الرياضية جامعة المنيا " 

 كيقترح تشكيؿ لجنة المناقشة كالحكـ مف األساتذة كىـ : ػ 
 أستاذ البرامج التركيحية كرئيس قسـ التركيح   الديف عبدالرحمف محمد    د/بياء 0أ

 "مشرفان"                              الرياضي بالكمية                                         
  أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كعميد كمية التربية النكعية                د/زينب محمد أميف    0أ

 "مشرفان"                                 جامعة المنيا                                         
 التعميـ كرئيس قسـ تكنكلكجيا التعميـ نكلكجيا أستاذ تك       د/ايماف صالح الديف صالح   0أ

 " مناقشان "                               جامعة حمكاف                                        
 د/رمضاف محمكد عبدالعاؿ        أستاذ مساعد بقسـ التركيح الرياضي بالكمية "مناقشان"0ـ0أ



 0كافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة كالحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـوالعشرون   الخامس الموضوع

ـك الصحة الرياضية ببحث " تأثير التربية الرياضية لمباحث / أحمد ربيع صاكم بقسـ عم
برنامج رياضي لرفع المياقة الصحية كبعض المتغيرات النفسية لمعامميف بييئة االسعاؼ 

 المصرية بالمنيا " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 مناقشان""عمـك الصحة     أستاذ التربية الصحية كرئيس قسـ د/ناصر مصطفي السكيفي   0أ
 أستاذ بيكلكجيا الرياضة المتفرغ جامعة مدينة السادات "مناقشان"    د/حمدم عبده عاصـ    0أ
 أستاذ كرئيس قسـ التمرينات كالجمباز كالتعبير الحركي "مشرفان"        د/مناؿ أحمد أميف   0أ
 "مشرفان"          أستاذ مساعد بقسـ عمـك الصحة الرياضية   د/كليد حسيف حسف    0ـ0أ
 
 

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