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عميد  محسف عمي عمي أبو النورور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ02/3/0227الموافؽ االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب            ىانئ حسف كامؿ                د/ 2أػ 2
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة      مصطفي عثماف                  د/عثماف2ػ أ0
 ثالدراسات العميا والبحو وكيؿ الكمية لشئوف      د/ طارؽ محمد صالح الديف             2ػ أ3
 قسـ عمـو الصحة الرياضية  مجمس رئيس                  د/ ناصر مصطفي السويفي 2ػ أ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي      د/وجدي مصطفي الفاتح                 2ػ أ5
 قسـ اإلدارة الرياضية  مجمس رئيس        د/عادؿ حسف سيد 2ػ أ6
 ائية قسـ الرياضات الم مجمس رئيس    د/ عبد العزيز عبد الحميد عبد اليادي    2ػ أ7
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  مجمس رئيس      د/ أحمد فاروؽ خمؼ                    2ػ أ8
 قسـ الترويح الرياضي  مجمس رئيس     د/ بياء الديف عبد الرحمف               2ػ أ9

 بية الرياضيةالتر  تدريسمجمس قسـ المناىج وطرؽ  رئيس       د/ ىشاـ محمد عبدالحميـ  2ػ أ22
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيس   حمد أميف                      د/ مناؿ أ2ػ أ22
 قسـ ألعاب القوي مجمس رئيس   د/ محمد السيد عمي برىومة             2ػ أ20
 لرياضات الفرديةقسـ المنازالت وامجمس رئيس                  أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/2ػ أ23
  رئيس مجمس قسـ عمـو الحركة الرياضية                   عمرو محمد طو حمويشد/2ػ أ24
 رئيس مجمس قسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                      إبراىيـ ربيع شحاتةد/ 2ػ أ25
 متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  د/ مكاـر حممي ابوىرجة                  أستاذ2ػ أ26
  أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية  د/اخالص محمد عبد الحفيظ             2ػ أ27
 أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية                    محسف إبراىيـ أحمد د/2ػ أ28
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي         د/محمد لطفي السيد              2ػ أ29
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                 محمد فوزي عبد العزيزد/ 2ػ أ02
 د/ ايياب محمد عبدالفتاح                أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 2ػ أ02
 ـو الحركة الرياضية أستاذ بقسـ عم   د/ عمرو سميماف محمد                2ػ أ00
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية        د/ مرفت سمير حسيف             2ػ أ03
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية    د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          2ػ أ04
 ـ الترويح الرياضيأستاذ متفرغ بقس        د/ محمود اسماعيؿ طمبة         2ػ أ05
 د/ عمر محمد لبيب                   عف األساتذة المساعديف 2ـ2ػ أ06
 عف المدرسيف  باف عبد المطيؼ              د/ أماني شعػ 07
 ػ د/ نرميف محمد محمد شوماف              عف المدرسيف08
 الجودة واإلعتمادمدير وحدة ضماف         ػ د/ياسر عبدالرشيد                  09
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 واعتذر عن الحضور : ـ       
                السيد/ أحمد عبدالوكيؿ عبدالحكـ                              د/ بسمات محمد عمي شمس 2ـ2أ

 السيد/ محمد اسماعيؿ محمد                          
،  بالسػادة أعضػاء المجمػس سد/عميػد الكميػة ورئػيس المجمػ2رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    

  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  6جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  2ـ 0/0227/ 02 بتاريخ

   2  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

ي السيد األستاذ بقسـ التدريب انتداب األستاذ الدكتور / محمد لطف ػ بشأف:  انيالموضوع الث
الرياضي لممعاونة في تدريس بعض المقررات الدراسية لمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية 

ـ يومي السبت والخميس مف 0226/0227الرياضية جامعة بني سويؼ وذلؾ لمعاـ اجامعي 
   2كؿ أسبوع 

 2 وافؽ المجمس القرار:
أحمد فاروؽ خمؼ رئيس المقدمة مف األستاذ الدكتور / المذكرة  بشأف : ـ  الثالث الموضوع

قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي ترشيح سيادتو )مرشح أساسي( إلي 
  2دولة رومانيا 

  2 وافؽ المجمس   القرار :ـ
عمرو محمد طو حمويش /  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور بشأف : ـ  رابعال  الموضوع

دولة  قسـ عمـو الحركة الرياضية لمموافقة عمي ترشيح سيادتو )مرشح أساسي( إليرئيس 
 2بوليفيا 
  2وافؽ المجمس    القرار :ـ

محمد السيد عمي برىومة األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف  بشأف : ـ  الخامس  الموضوع
  2لي دولة رومانيا رئيس قسـ ألعاب القوي لمموافقة عمي ترشيح سيادتو )مرشح احتياطي( إ

  2 وافؽ المجمس القرار : ـ
أحمد فاروؽ خمؼ رئيس قسـ الطمب المقدـ مف الدكتور /  بشأف ػ:  سادسال  الموضوع

الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي ترشيح األستاذ الدكتور / شعباف عيد 
 2حسانيف )مرشح احتياطي( إلي دولة بوليفيا 

  2لمجمس وافؽ ا القرار : ـ
 



 
المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة / مناؿ أحمد أميف رئيس قسـ  ػ بشأف:  السابع الموضوع

التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي اقامة المؤتمر العممي السنوي لمقسـ والذي 
ب ـ وبحضور جميع أعضاء ىيئة التدريس والمعاونيف والطال04/4/0227سوؼ يقاـ في 

  2المتفوقيف 
  2وافؽ المجمس  القرار : ـ
ىانئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفػبش : ـ  الثامن الموضوع

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي األعداد المقترح قبوليا في العاـ الجامعي 
 ىي كالتالي : ػ ـ مف الطالب الحاصميف عمي الثانوية العامة و 0227/0228

 

  ثػػػانػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػوع

 االجمػػػػػػالي
 أدبػػي رياضػػة عمػػـو

 522 402 32 52 بنيػػػف
 022 232 32 42 بنػػػات

  2 المجمس وافؽ القرار : ـ
امؿ وكيؿ ىانئ حسف كالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفػبش : ـ  التاسع الموضوع

ؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود يالكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعد
 الميالد :  الخطأ في تاريخ

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ ـ
 شيماء مختار ىاشـ عبدالغني 2

 ـ 0225دفعة 
 ـ 9/9/2993 ـ26/5/2993

 آية أفضؿ الديف محمد  0
 ـ 0224دفعة 

 ـ 03/3/2990 ـ03/3/2992

  2وافؽ المجمس القرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية  أفبش : ـ  العاشرالموضوع  

تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود الخطأ في لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
 الرقـ القومي : 

 
 
 



 
 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ ـ
 أحمد بدوي حسيف اماـ  2

 ـ 0227دفعة 
08524220223299 08524220422223 

 محمد عمر أبوبكر محمد  0
 ـ 0225دفعة 

0902220420826 09022220420826  

 منار حجاج محمد عبدالغني  3
 ـ 0223دفعة 

08928220892822 08928220420042 

 2 وافؽ المجمس القرار : ـ 
مناؿ أحمد أميف /  ةالدكتور  ةالمذكرة المقدمة مف األستاذبشأف ػ :  ي عشرالحادالموضوع  

رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب اآلنسة / ىاجر جماؿ 
ميدي الموظفة برعاية الطالب بالكمية لممعاونة في تدريس مقرر الجمباز )بنات( لمفرقة األولي 

ـ لمدة يوميف ) االحد ػ الثالثاء ( مف كؿ 0226/0227اني لمعاـ الجامعي لمفصؿ الدراسي الث
   2أسبوع 

  2  المجمسوافؽ   القرار :ـ
مناؿ أحمد أميف /  ةالدكتور  ةالمذكرة المقدمة مف األستاذ بشأفػ :  عشر  الثانيالموضوع  

 ف : ػ رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب كاًل م
 ػ السيد / عمر شيمي أحمد عطا ، يومي ) االثنيف ػػ الثالثاء ( 2
 ػ السيد / ىيثـ عبدالرحمف مصطفي ، يومي ) األحد ػػ االربعاء ( 0

لممعاونة في تدريس مقرر التعبير الحركي الفرقة الثالثة )بنيف( الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
  2سبوع ـ ، وذلؾ يوميف مف كؿ أ0226/0227الجامعي 
  2 المجمس وافؽ القرار: ـ

د/ وليد حسيف حسف األستاذ 2ـ2أالمذكرة المقدمة مف بشأف   : ـ  عشر  الثالثالموضوع  
المساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي اعطائو اجازة وذلؾ لمعمؿ 

 ـ 0226/0227لجامعي بالمممكة العربية السعودية جامعة الباحة ػػ كمية التربية ػػ عف العاـ ا
  2وافؽ المجمس  القرار : ـ

 
 



أنور وجدي عمي المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأفػ :  عشر الرابع الموضوع
 الوكيؿ رئيس كنتروؿ الفرقة الثالثة لمموافقة عمي تعديؿ درجات الطالب اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 

في مادة الكاراتيو ، اتضح أف درجة  3070ػ الطالب / ىيثـ فوزي محمد ، رقـ جموس 2
 في أعماؿ السنة  08وليس غياب ، لذلؾ يجب تعديؿ الدرجة مف غياب إلي  08أعماؿ السنة 

في مادة كرة اليد ، اتضح أف درجة  3027ػ الطالب / محمد محسف اسماعيؿ رقـ جموس 0
  2في العممي  09إلي  29، لذلؾ يجب تعديؿ الدرجة مف  29وليس  09العممي 

  2 وافؽ المجمس القرار : ـ
اعتماد الالئحة المالية واالدارية لممعسكرات الدراسية بكمية  بشأف : ـعشر الخامسالموضوع  

   2لتربية الرياضية جامعة المنيا ا
    2 وافؽ المجمس  القرار:ـ

إبراىيـ ربيع شحاتة المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفبش : ـ  عشر  السادسالموضوع  
رئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية لمموافقة عمي محو الجزاء الموقع 

  2لعميـ المدرس المساعد بالقسـ عمي السيد / ياسر أحمد عبدا
   2 وافؽ المجمس  القرار:ـ

طارؽ محمد صالح الديف الطمب المقدـ مف األستاذ الدكتور / أف ػبش : ـ  عشر  السابعالموضوع  
وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تجديد تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ 

السيد / عماد الديف عبدالحكيـ إبراىيـ بقسـ المناىج وطرؽ  لرسالة الماجستير المقدمة مف
  2التدريس بالكمية 

  2وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ محمد صالح  أفبش : ـ  عشر  الثامنالموضوع  

اقشة والحكـ الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تجديد لجنة المن
لرسالة الماجستير المقدمة مف السيدة / رحاب محمود عبدالصبور بقسـ المناىج وطرؽ 

  2التدريس بالكمية 
      2 وافؽ المجمس القرار : 

مقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ محمد صالح لالمذكرة ا أفبش : ـ  عشر  التاسعالموضوع  
والبحوث لمموافقة عمي تجديد تشكيؿ لجنة المناقشة الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا 

والحكـ لرسالة الماجستير المقدمة مف السيد / أيمف محمد عبدالحميد بقسـ المناىج وطرؽ 
  2التدريس بالكمية 

    2 وافؽ المجمس القرار :



اضافة الدكتورة / ىناء محمود عمي حسيف المدرس بقسـ  بشأف : ـ  العشرون الموضوع
وذلؾ لمتابعة  بحث الدكتوراه الخاص بالباحث / أشرؼ مصطفي زكي المائية عميالرياضات 

 الباحث في التطبيؽ العممي والنظري لتصبح المجنة كاآلتي : ػ 
 د/ حسني حسف عمي عاشور 2ـ2أ .2
 د/ أحمد حسف نظمي 2ـ2أ .0
 د/ ىناء محمود عمي حسيف  .3

  2 وافؽ المجمس  القرار:ـ
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية  أفبش : ـ العشرونو  الحادي  الموضوع

ة بعنواف " برنامج لمباحثة / والء مصطفي عبدالباقي محمد ، بقسـ عمـو الحركة الرياضي
كتروني مقترح وتأثيره عمي مستوي األداء المياري لمناشئيف في السباحة الحرة تحميؿ حركي ال

 بمحافظة المنيا " 
 2  وافؽ المجمس  القرار:ـ 

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث /  أفبش : ـالعشرون  و  الثاني الموضوع
عمر بدر محمد حسيف ، بقسـ الترويح الرياضي بعنواف " تصميـ مقرر الكتروني مقترح في 

 مادة التربية الترويحية لطالب كمية اتربية الرياضية جامعة المنيا " 
    2 وافؽ المجمس  القرار:ـ

الماجستير في التربية الرياضية لمباحث /  درجةمنح  بشأف والعشرون : ـ  الثالثموضوع  ال
نبيؿ لبيب منقريوس ، بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تأثير برنامج تدريبي عمي الصفات 

    2البدنية الخاصة الجتياز االختبارات الدولية لحكاـ كرة القدـ " 
   2 وافؽ المجمس  القرار:ـ
منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / أف ػبش والعشرون : ـ الرابعوع  الموض

     خالد صالح عبدالرحيـ ، بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تأثير استخداـ طريقتي التدريب
) التمرينات الحركية ، التدريب الطولي ( لتطوير وسائؿ تنفيذ خطة اليجـو الفردي والجماعي 

  2كرة القدـ " لدي ناشئ 
   2 وافؽ المجمس  القرار:ـ

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  أفبش : ـالعشرون  و  الخامسالموضوع  
البدنية الرياضية لمباحث / أحمد فتحي ىاشـ محمد ، بقسـ العمـو النفسية والتربوية 

ات النفسية واالنياؾ لدي العبي واالجتماعية الرياضية بعنواف " الكمالية وعالقتيا بالميار 
 بعض االلعاب الفردية والجماعية بمحافظة المنيا "



 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ حسف حسف عبده                  أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية 2أ
   د/ عمرو أحمد فؤاد                أستاذ مساعد بقسـ العمـو النفسية بالكمية2ـ2أ

   2 لمجمسوافؽ ا  القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـالعشرون  و   السادسالموضوع  

التربية الرياضية لمباحث / ايياب طو أميف محمد ، بقسـ التدريب الرياضي بعنواف "تأثير 
 " مي الكفاءة البدنية والميارية لمغواصيفبرنامج تدريبي ع

 لحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة وا
 "  مشرفاً  "     أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا       د/طارؽ محمد صالح الديف2أ

 "  مناقشاً  "  أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية بالكمية          د/خالد حسف توفيؽ    2أـ
    واالنقاذ وعضو لجنة التعميـ خبير دولي في الغوص          د/نبيؿ محمد الشاذلي    2أ

 " مناقشًا "               باالتحاد الدولي لالنقاذ بالقاىرة                                      
   2وافؽ المجمس   القرار:ـ   

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـالعشرون  و   السابعالموضوع  
مباحثة / سالمة أحمد حسيف ، بقسـ الترويح الرياضي بعنواف " تأثير برنامج التربية الرياضية ل

ترويحي باستخداـ ألعاب الخالء الترويحية عمي السعادة لدي أطفاؿ التفكؾ األسري 
 سنة "  20:  9بالمؤسسات االيوائية بمحافظة المنيا لممرحمة العمرية مف 

 ذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األسات
 د/محمد كماؿ مصطفي كماؿ         أستاذ الترويح المتفرغ بكمية التربية الرياضية2أ

 " مناقشًا "                        جامعة المنصورة                                         
 جتماعية د/صبري إبراىيـ عطية عمراف        أستاذ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واال2أ

 " مناقشًا "                           الرباضية بالكمية                                       
 أستاذ البرامج الرياضية ورئيس قسـ الترويح      د/بياء الديف عبدالرحمف       2أ

 " مشرفًا "                           الرياضي بالكمية                                       
 أستاذ الترويح الرياضي المساعد بقسـ الترويح       د/رمضاف محمود عبدالعاؿ 2ـ2أ

 " مشرفًا "                          الرياضي بالكمية                                        
   2 وافؽ المجمس  القرار:ـ



المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  تشكيؿ لجنة بشػأف : ـالعشرون  و   الثامنالموضوع  
باسـ فؤاد اسحاؽ ، بقسـ االدارة الرياضية بعنواف " نموذج مقترح الرياضية لمباحث /  ةالتربي

 لمتمويؿ الذاتي لمكاتب رعاية طالب جامعات جميورية مصر العربية " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 رحمف سيد               أستاذ االدارة الرياضية بالكمية            "مشرفاً" د/عاطؼ عبدال2أ
 د/محمد فوزي عبدالعزيز                أستاذ االدارة الرياضية بالكمية           "مشرفاً"2أ
 د/محمد فتحي محمد توني              أستاذ االدارة الرياضية بالكمية          "مناقشاً" 2أ
                 أستاذ االدارة الرياضية كمية التربية الرياضية لمبنات   صابريف عطية مرساؿ              د/2أ

 "مناقشاً"           جامعة االسكندرية    بفممنج                                            
  2وافؽ المجمس   القرار:ـ

ؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في تشكي بشػأف : ـالعشرون  و   التاسعالموضوع  
التربية الرياضية لمباحث / سيد شمقامي سيد عمي ، بقسـ االدارة الرياضية بعنواف " تصور 
مقترح الستثمار الموارد البشرية لتحقيؽ الميزة التنافسية باألندية الرياضية بجميورية مصر 

 العربية " 
 من األساتذة وهم : ـ   ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم

    أستاذ االدارة الرياضية المتفرغ بكمية التربية الرياضية                 د/ليمي عثماف إبراىيـ2أ
 " مناقشًا "                        لمجزيرة بنات حموف                                       

 " مناقشًا "             رة الرياضية بالكميةأستاذ االدا           د/أنور وجدي عمي الوكيؿ2أ
 " مشرفًا "               أستاذ االدارة الرياضية بالكمية           د/محمد فوزي عبدالعزيز 2أ

   2وافؽ 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 الن2أ)   (                              هانئ حسن كاملد/2) أ

 
 



  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


