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  ( 8 )مجلس الكلية رقم    اجتماعمحضر     
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عميد  محسف عمي عمي أبو النورور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ10/4/2017الموافؽ االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب    ىانئ حسف كامؿ                   د/ 0أػ 1
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مصطفي عثماف                  د/عثماف0ػ أ2
 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                     د/ أحمد فاروؽ خمؼ 0ػ أ8
 قسـ الترويح الرياضي  مجمس رئيس  د/ بياء الديف عبد الرحمف               0ػ أ9

 التربية الرياضية تدريسمجمس قسـ المناىج وطرؽ  رئيس     / ىشاـ محمد عبدالحميـ  د0ػ أ10
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيس                     حمد أميف  د/ 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 عموـ الحركة الرياضية                 عمرو محمد طو حمويشد/0ػ أ14
 رئيس مجمس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                     إبراىيـ ربيع شحاتةد/ 0ػ أ15
 د/ مكاـر حممي ابوىرجة                  أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 0ػ أ16
  أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية  محمد عبد الحفيظ              د/اخالص0ػ أ17
 أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية                    محسف إبراىيـ أحمد د/0ػ أ18
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي  د/محمد لطفي السيد                     0ػ أ19
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                 مد فوزي عبد العزيزمحد/ 0ػ أ20
 د/ ايياب محمد عبدالفتاح                أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 0ػ أ21
 أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية   د/ عمرو سميماف محمد                0ػ أ22
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                د/ مرفت سمير حسيف     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             د/بسمات محمد عمي      0ـ0ػ أ26
 د/ عمر محمد لبيب                   عف األساتذة المساعديف 0ـ0ػ أ27
 عف المدرسيف   باف عبد المطيؼ              د/ أماني شعػ 28
 عف المدرسيف ػ د/ نرميف محمد محمد شوماف              29
 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    
  لتالية : بمناقشة الموضوعات ا االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  7جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  0ـ 3/2017/ 20 بتاريخ

   1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
عمي تعديؿ درجات الطالبة / رحمة محمد محمد  الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة

ـ في مقرر تخصص ألعاب 2016/2017شمقامي المقيدة بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي 
 مضرب لمفصؿ الدراسي األوؿ ) لوجود خطأ في الرصد ( : 

 
 م

 
 االسم

 
 الفرقة

المقرر  
 الدراسي

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
اعمال  
 سنة

اعمال   مجموع تحريري ليعم
 سنة

 مجموع تحريري عملي

رحمة محمد محمد  0
 شمقامي 

تخصص  الرابعة
ألعاب 
 مضرب 

49 54 75 178 49 94 75 218 

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

وافقة عمي تحديد معسكر دراسي لطمبة وطالبات الكمية خالؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمم
   0ـ إلي المدينة الشبابية بأبي قير باالسكندرية او الغردقة 2/8/2017حتي  29/7الفترة مف 

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

لمموافقة عمي تشكيالت تصحيح النظري والعممي لمفصؿ الدراسي الثاني تعميـ والطالب لئوف الش
  0ـ الواردة مف األقساـ بالكمية 2016/2017لمعاـ الجامعي 

  0وافؽ المجمس   القرار :ـ
 
 



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  بشػأف : ـ الخامسالموضوع  
 ئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي اآلتي :الكمية لش

 ـ 10/5/2017ػػػ بداية اختبارات التدريب الميداني  
 ـ 13/5/2017ػػػ بداية االختبارات التطبيقية والشفوية 

 ـ 12/6/2017إلي  20/5/2017ػػػ بداية االختبارات النظرية 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة  بشػأف : ـ السادسالموضوع  
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي آخر موعد لتسميـ نسبة الغياب النيائية لممواد 

 0ـ 9/5/2017التطبيقية والشفوية والنظرية يـو الثالثاء الموافؽ 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية األستاذ الدكتور / قدمة مف المذكرة الم بشأف : ـ  السابع الموضوع
لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ مرحمة البكالوريوس لمفصؿ الدراسي 

 ـ عمي النحو التالي :2016/2017الثاني لمعاـ الجامعي 
 ػ كنتروؿ الفرقة األولي :  أوالً :

 رئيسًا    د/ إبراىيـ ربيع شحاتة 0ػ أ1
   عضوًا   د/ حسيف محمد عبدالحميـ 0ـ0ػ أ2
 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

 ػ كنتروؿ الفرقة الثانية :  ثانياً :
 رئيسًا   د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ 0ػ أ1
 عضوًا     أحمد راشد  ػ د/2
 عضوًا    ػ د/ محمد غريب عطية 3
 عضوًا    ػ د/ طو أحمد محمد بدوي 4
  عضواً     أحمد عمي  ػ د/ ياسر5
 
 
 



 ػ كنتروؿ الفرقة الثالثة :  ثالثاً :
 رئيسًا    د/ انور وجدي الوكيؿ 0ػ أ1
 عضوًا     ػ د/ محمد عمي حسف 2
 عضوًا    ػ د/ ىناء محمود عمي 3
 عضوًا    د/ شيماء نور أحمد عمي  ػ4
 عضوًا    ػ د/ محمود سيد عبدالرحمف 5
 عضوًا     ػ د/ محمد خمؼ اهلل 6

  ػ كنتروؿ الفرقة الرابعة :  رابعاً :
 رئيسًا    د/ طارؽ محمد صالح 0ػ أ1
 عضوًا   د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير 0ـ0ػ أ2
 عضوًا    ػ د/ محمد فتحي عبدالحافظ 3
 عضوًا     دري عيد حماد ػ د/ ب4
 عضوًا    ػ د/ وليد مصطفي ىاروف 5

  0 عمي التشكيؿ المقدـ  وافؽ المجمس القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  بشأف ػ:  الثامن الموضوع

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

 بعد التعديل قبل التعديل االسم م
 أحمد مصطفي أحمد 1

 ـ2015دفعة 
 ـ2/10/1991 ـ2/10/1992

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية  بشػأف : ـ التاسعالموضوع  

لمموافقة عمي تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود الخطأ في  لشئوف التعميـ والطالب
 تاريخ الميالد : 

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ ـ
 بسمة كامؿ طمعت 1

 ـ2014دفعة 
 ـ1/12/1991 ـ1/2/1992

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



ئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىان بشػأف : ـ العاشرالموضوع  
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات بشيادة التخرج لوجود اخطأ في 

 محؿ الميالد : 
 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ االسـ ـ
 ميشيؿ منصور متري دوس 1

 ـ2014دفعة 
 المنيا الدقيمية

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
ىانئ حسف كامؿ لمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ا أفػبش : ـ  الحادي عشر الموضوع

 ترشيح كاًل مف : ػ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
 د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد 0أ .1
 د/ إبراىيـ ربيع شحاتة 0أ .2

وذلؾ لمراقبي عاـ االمتحانات النظرية لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
  0ـ 2016/2017

  0 المجمس وافؽ ر : ـالقرا
ىانئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفػبش : ـ  الثاني عشر الموضوع

رصد درجات الطالب المقيديف بالفرقة ؿ يالكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعد
 ـ لكاًل مف : ػ 2016/2017الثانية لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 
 م

 
 االسم

 
 الفرقة

المقرر  
 الدراسي

 الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
اعمال  
 سنة

اعمال   مجموع تحريري عملي
 سنة

 مجموع تحريري عملي

 87 38 24 25 72 38 19 15  2جمباز الثانية  ىاجر محمد توني   0
ىاجر محمد محمد  1

 خفاجي 
 60 33 12 15 82 33 24 25 2جمباز الثانية

تعبير  الثانية  يوسؼ محمد صالح 2
 حركي 

18 7 32 57 18 17 32 67 

عبداهلل عبدالباري  3
 حسف 

تعبير  الثانية 
 حركي 

19 8 31 58 19 18 31 68 

محمود مصطفي  4
 محمود 

تعبير  الثانية 
 حركي 

15 7 29 51 15 17 29 61 

  0وافؽ المجمس القرار : ـ 



رئيس قسـ عمـو الصحة ر/ذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتو الم أفبش : ـ  الثالث عشرالموضوع  
بخصوص انتداب كال مف اآلتي أسمائيـ بعد واألستاذ الدكتور/ رئيس قسـ ألعاب القوي 

 ـ وىـ : ػ 2017لممشاركة في االختبارات العممية والشفوية بالكمية لمفصؿ الدراسي الثاني مايو 
 مـو الصحة الرياضية قسـ ع  د/ عبد الرحمف عبدالباسط مدني 0أ .1
 قسـ عمـو الصحة الرياضية   د/ عالء الديف محمد محمد عميوة 0أ .2
 قسـ عمـو الصحة الرياضية    د/ أحمد عبد السالـ عطيتو 0أ .3
 قسـ ألعاب القوي   د/ وحيد صبحي عبدالغفار 0أ .4

 0وافؽ المجمس القرار : ـ 
عادؿ حسف سيد رئيس ذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف األستا أفبش : ـ  عشر  الرابعالموضوع  

بدوف مرتب  لألستاذ الدكتور / عادؿ النشار قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي اجازة خاصة
  0ـ 1/5/2017لمرافقة الزوجة التي تعمؿ بمممكة البحريف لمدة عاـ ابتداءًا مف 

 0 وافؽ المجمس القرار : ـ
األستاذ الدكتور / بياء الديف عبد ة مف المذكرة المقدمبشأف ػ :  عشر  الخامسالموضوع  

الرحمف رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي تعييف السيد المعيد / عمر بدر محمد 
  0حسيف في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية 

  0  المجمسوافؽ   القرار :ـ
ىشاـ محمد األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف  بشأفػ :  عشر  السادسالموضوع  

عبدالحميـ رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف الدكتورة / 
عبير أحمد صادؽ األستاذ المساعد بالقسـ لمحصوؿ عمي اجازة لمرافقة الزوج ابتداءًا مف 

  0ـ ، ولمدة عاـ إلي دولة ألمانيا 30/4/2017
  0 المجمس وافؽ القرار: ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد رئيس  بشػأف : ـ رعش  السابعالموضوع  
د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير 0ـ0قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف أ

  0ـ 17/5/2017ػػ  3بخصوص عمؿ عمرة في الفترة مف 
   0عتيادية عمي اف تحتسب مف رصيد اجازاتيا االوافؽ المجمس   القرار:ـ

األستاذ الدكتور / طارؽ محمد صالح المذكرة المقدمة مف بشأف   : ـ  عشر  الثامنالموضوع  
الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي ترشيح األساتذة لمبرنامج 

ـ 2016/2017ع وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة لألعواـ 0ـ0التنفيذي بيف حكومة ج
 إلختيار أحد األساتذة أساسي واآلخر احتياطي وىـ كالتالي : 



 
 قسـ الترويح الرياضي : 

 " أساسي "   د/ محمود اسماعيؿ طمبة 0أ .1

 " احتياطي "   د/ بياء الديف عبدالرحمف 0أ .2

 قسـ االدارة الرياضية : 
 " أساسي "   د/ أنور وجدي عمي الوكيؿ 0أ .1

 ي " " احتياط  د/ عاطؼ عبدالرحمف 0أ .2

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس : 
 " أساسي "  د/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 0أ .1

 " احتياطي "   د/ مرفت سمير حسيف 0أ .2

 قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب : 
 " أساسي "   د/ سعد الشربيني الشربيني 0أ .1

 " احتياطي "   د/ ممدوح محمود محمدي 0أ .2

 قسـ التدريب الرياضي : 
 " أساسي "   جدي مصطفي الفاتح د/ و 0أ .1

 " احتياطي "   د/ محمد لطفي السيد 0أ .2
 عمي ترشيح كؿ مف :  وافؽ المجمس القرار : ـ

 " أساسي "   د/ وجدي مصطفي الفاتح 0أ .1

 " احتياطي "  د/ محمود اسماعيؿ طمبة 0أ .2

  0وذلؾ بناء عمي أقدمية درجة مدرس 
طارؽ محمد صالح مة مف األستاذ الدكتور / المذكرة المقدبشأف ػ : عشر التاسع الموضوع

الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي عقد امتحانات الدراسات العميا 
      ـ لمرحمة8/6/2017ـ اعتبارًا مف 2016/2017لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

ساعات معتمدة ونظاـ قديـ وفقًا لجدوؿ ( نظاـ الئحة دبمـو ػػ الماجستير ػػ الدكتوراهال)
  0االمتحانات 

  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ محمد صالح الديف  بشأف : ـالعشرونالموضوع  
ة لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تشكيؿ لجاف المالحظة ألعماؿ يوكيؿ الكم



     ـ مرحمة 2016/2017سات العميا الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي االمتحانات لمدرا
  0) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ( 

    0التشكيؿ المقدـ  عمي وافؽ المجمس   القرار:ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / طارؽ محمد ػ بشأف  الحادي والعشرون :الموضوع  

صالح الديف وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ 
ـ مرحمة )الدبمـو ػػ 2016/2017الدراسات العميا لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

  0الماجستير ػػ الدكتوراه( 
  0عمي التشكيؿ المقدـ  وافؽ المجمس  القرار : ـ
بياء الديف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفبش : ـ  العشرونو  الثاني الموضوع

د/ محمود اسماعيؿ طمبة 0عبدالرحمف رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي طمب أ
المشرؼ عمي الباحث / سيد محمد محمد مرسي المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ الترويح 

لرياضي بتعديؿ عنواف بحثو مف " تأثير برنامج إلكتروني لألنشطة الترويحية عمي تنمية ا
الوعي الترويحي لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمدينة المنيا " ليصبح " تاثير 
برنامج إلكتروني ترويحي عمي تنمية الوعي الترويحي لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 

  0، عممًا بأف التعديؿ غير جوىري  " بمدينة المنيا األساسي
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

ح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية ػػمنأف ػبش : ـ  والعشرون  الثالثالموضوع  
ث / ياسر أحمد عمي عبدالعميـ ، بقسـ عمـ النفس الرياضي بعنواف " دافعية التواد ػػػلمباح

  0لجوانب النفسية لدي العبي الرياضات الفردية والجماعية بمحافظة المنيا " وعالقتيا ببعض ا
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

ح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية ػػمن أفػبش : ـ  والعشرون  الرابعالموضوع  
خططي  ث / حساـ الديف محمد عزت ، بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " فاعمية برنامجػػػػلمباح

  0عمي مستوي األداء الفني بالعشرة ثواني األخيرة بمباريات الكوميتيو لمناشئيف " 
      1 وافؽ المجمس القرار : 

ح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية ػػمن أفػػبش : ـ  والعشرون  الخامسالموضوع  
واف " تأثير استخداـ جياز ة / الياـ أحمد حسانيف محمد ، بقسـ التدريب الرياضي بعنػػلمباحث

إلكتروني مقترح والتدريبات البصرية لكشؼ المحاوالت الفاشمة وضبط مرحمتي االقتراب 
 واالرتقاء في الوثب الطويؿ " 

    1 وافؽ المجمس القرار :



منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية  أفػػبش : ـ  والعشرون  السادس الموضوع
أحمد عمي حسيف ، بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " دراسة مقارنة بيف ث / محمد ػػػػلمباح

  0برنامجي اتحادي الكاراتيو التقميدي والرياضي بجميورية مصر العربية " 
  0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

معاذ منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية /  أفبش : ـ العشرونو  السابع الموضوع
سـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف " الخصائص االنثروبومتريو ، الفسيولوجية فتحي معاذ ، بق

   0البيوكيميائية والبدنية المميزة لمرياضييف في البيئتيف الصحراوية والزراعية " 
 0  وافؽ المجمس  القرار:ـ 

/  ةمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث أفبش : ـالعشرون  و  الثامن الموضوع
ىاجر جماؿ ميدي ، بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " استراتيجيات االصالح االداري وعالقتو 

 بالتطوير التنظيمي ومستوي األداء الوظيفي لدي القيادات الوسطي بوزارة الشباب والرياضة " 
    0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

/  ةبية الرياضية لمباحثمنح درجة الماجستير في التر  بشأف والعشرون : ـ  التاسعالموضوع  
سمية جماؿ أحمد ، بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف " تأثير برنامج رياضي صحي عمي 
مستوي تركيز الييموجموبيف في الدـ ومتغيرات المياقة الصحية لدي طالبات المرحمة االعدادية 

  0في الريؼ والحضر " 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

رشا صالح /  ةمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثأف ػبش : ـالثالثونالموضوع  
أحمد ، بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف " تأثير أنشطة حركية عمي بعض المتغيرات 

   0المناعية والبدنية لدي الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة ذىنيًا القابميف لمتعمـ " 
   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث /  أفبش : ـ الثالثونو  لحاديا  الموضوع
عبدالحميد محمد عبدالحميد ، بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تطوير تركيز االنتباه وبعض 

  0المتغيرات الميارية باستخداـ تمرينات ) مساحات محددة ػػ المراكز ( لناشئ كرة القدـ " 
   0 المجمسوافؽ   القرار:ـ

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  أفبش : ـ الثالثونو   الثانيالموضوع  
البدنية والرياضية لمباحث / محمد توفيؽ محمد قنديؿ ، بقسـ العمـو النفسية والتربوية 

ستوي واالجتماعية الرياضية بعنواف " التفكير االبتكاري وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية وم
 األداء المياري لدي العبي رفع األثقاؿ بمحافظة المنيا " 



 تحت اشراف : ـ 
 د/ إبراىيـ ربيع شحاتة           أستاذ ورئيس قسـ العمـو النفسية بالكمية 0أ
 د/ عمرو أحمد فؤاد          أستاذ مساعد بقسـ العمـو النفسية بالكية 0ـ0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  بشػأف : ـ والثالثون  ثالثالالموضوع  

  واف ػػػالبدنية والرياضية لمباحث / أحمد صالح محمد سيد ، بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعن
" فاعمية استخداـ برنامج تمرينات التأىيؿ الحركي المعمؽ عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية 

 سـ لمصابي الرباط الصميبي األمامي بالركبة لمرياضييف " ومكونات الج
 تحت اشراف : ـ 

 تفرغ بالكمية أستاذ فسيولوجيا الرياضة الم      د/ بيي الديف إبراىيـ سالمة       0أ
 أستاذ بكمية الطب جامعة أسيوط     د/ ىشاـ محمد عبدالرحيـ القاضي   0أ

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية البدنية  بشػأف : ـ والثالثون  ابعالر الموضوع  

والرياضية لمباحث / مياب محمود عمي ، بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية بعنواف " تأثير 
برنامج تأىيؿ حركي عمي ميكانيكية المشي لدي مصابي تفمطح القدميف لتالميذ المرحمة األولي 

 ألساسي " مف التعميـ ا
 تحت اشراف : ـ 

 د/ محسف إبراىيـ أحمد          أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 0أ
 د/ عمرو سميماف محمد         أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 0أ
 د/ محمد محمد عمي         أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية  0ـ0أ

  0ؽ المجمس واف  القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية  بشػأف : ـ والثالثون  الخامسالموضوع  

    البدنية والرياضية لمباحث / مصطفي جماؿ نور محمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف
" تأثير برنامج رياضي منخفض الشدة عمي مستوي ىرموف األنسوليف والكورتيزوف وبعض 

 ت البدنية لدي مرضي السكر النوع الثاني " المتغيرا
 تحت اشراف : ـ 

 د/ حسف محي الديف                 أستاذ بكمية الطب جامعة المنيا 0أ
 د/ ناصر مصطفي السويفي          أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية  0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية  بشػأف : ـ والثالثون  السادسالموضوع  
البدنية والرياضية لمباحثة / حسناء جماؿ كامؿ ، بقسـ الترويح الرياضي بعنواف " دراسة 

 " تحميمية ألبحاث الترويح في بعض البمداف العربية المنشورة عمي شبكة المعمومات العنكبوتية 
 تحت اشراف : ـ 

 ة           أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي بالكمية د/ محمود إسماعيؿ طمب0أ
 د/ أماني شعباف عبدالمطيؼ           مدرس بقسـ الترويح الرياضي بالكمية 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
مد فترة التسجيؿ لموضوع بحث لدرجة الماجستير في  بشػأف : ـ والثالثون  السابعالموضوع  

محمود إبراىيـ سيد ، بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  التربية الرياضية لمباحث /
  0لمدة ستة أشير 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في  بشػأف : ـ والثالثون  الثامنالموضوع  

ف " برنامج التربية الرياضية لمباحث / أحمد جماؿ حجازي ، بقسـ التدريب الرياضي بعنوا
 تدريبي مقترح لطالب كمية التربية الرياضية جامعة المنيا لممارسة رياضة الغطس " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 د/محمد فتحي الكرداني              أستاذ السباحة المتفرغ بقسـ تدريب الرياضات المائية 0أ

 بكمية التربية الرياضية جامعة االسكندرية   " مناقشًا "                                         
 د/عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي   أستاذ السباحة ورئيس قسـ الرياضات المائية "مشرفاً"0أ
 د/خالد حسف توفيؽ               أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية      " مناقشًا "0ـ0أ

   0المجمس وافؽ   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـ والثالثون  التاسعالموضوع  

التربية الرياضية لمباحث / محمود يوسؼ عبدالغني ، بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " تصور 
 لمتسويؽ االلكتروني لممنشآت الرياضية ببعض الجامعات المصرية " 

 األساتذة وهم : ـ   المناقشة والحكم منويقترح تشكيل لجنة  
 د/جماؿ محمد عمي             أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية والترويح بكمية 0أ

 التربية الرياضية جامعة أسيوط                 " مناقشًا "                                    
 رياضية بالكمية                   " مشرفًا " د/أنور وجدي عمي الوكيؿ       أستاذ االدارة ال0أ
 د/محمد فوزي عبدالعزيز        أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية                   " مشرفًا "0أ
  د/حسيف محمد عبدالحميـ    أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية            " مناقشًا "0ـ0أ



   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية  بشػأف : ـ االربعون الموضوع

الرياضية لمباحث / ىادي جماؿ يوسؼ ، بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " نموذج مقترح لنظـ 
يزة التنافسية باألندية األىمية الرياضية بجميورية مالمعمومات التسويقية كمدخؿ لتحقيؽ ال

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

 "  مشرفاً  "  أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية                د/عادؿ حسف سيد   0أ
 أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية كمية التربية       د/عبدالحؽ سيد عبدالباسط    0أ

 " مناقشًا "             الرياضية جامعة جنوب الوادي                                         
 أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مناقشًا "      د/بسمة إبراىيـ عبدالبصير   0ـ0أ
 د/حسيف محمد عبدالحميـ         أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مشرفًا " 0ـ0أ

   0ؽ المجمس واف  القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة الحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـ األربعونو  الحادي  الموضوع

التربية الرياضية لمباحث / أحمد مجدي محمد حسانيف ، بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب 
كرة المضرب بعنواف " أثر التدريب المتزامف عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي ال

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

 " مناقشًا "  ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب     د/ىانئ حسف كامؿ            أستاذ0أ
 لشئوف التعميـ والطالب كمية التربية الرياضيةأستاذ ووكيؿ د/وجيو حمدي                0أ

 جامعة حمواف                                  " مناقشًا "                                  
 د/ايياب محمد عبدالفتاح     أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  "مشرفاً" 0أ
 د/سعد الشربيني الشربيني    أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  "مشرفاً"0أ

   0المجمس  وافؽ  القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـ األربعونو   الثانيالموضوع  

التربية الرياضية لمباحثة / ايماف محمد الكاشؼ ، بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف " تأثير 
 ب " مضر لمشروب لمطاقة عمي بعض المتغيرات البيوكيميائية والبدنية لدي العبي ألعاب ا

 
 
 



 ح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقتر 
 د/ناصر مصطفي السويفي      أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية "مشرفاً" 0أ
 د/محمود فتحي ندا             أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكمية التربية الرياضية 0أ

 جامعة طنطا                                    " مناقشًا "                                    
 د/محسف إبراىيـ أحمد          أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية               " مناقشًا " 0أ
  د/خالد عبدالعزيز أحمد      أستاذ مساعد بقسـ األلعاب الجماعية بالكمية    " مشرفًا "0ـ0أ

   0لمجمس وافؽ ا  القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشػأف : ـ واألربعون  الثالثالموضوع  

العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية التربية الرياضية لمباحثة / اسراء مصطفي أحمد ، بقسـ 
نتخبات الرياضية بعنواف " الذكاء االنفعالي وعالقتو ببعض جوانب الشخصية لدي العبات الم

 الرياضية بجامعة المنيا " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 د/اخالص محمد عبدالحفيظ       أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية           " مناقشًا " 0أ
 د/أحمد عبدالمعز السنتريسي      أستاذ عمـ النفس الرياضي بكمية التربية الرياضية0أ

 جامعة حمواف                               " مناقشًا "                                      
 د/إبراىيـ ربيع شحاتة             أستاذ ورئيس قسـ العمـو النفسية بالكمية     " مشرفًا " 0أ
 " مشرفًا "    ميةكد/إبراىيـ رشاد محمد          أستاذ مساعد بقسـ العمـو النفسية بال0ـ0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 رئيس المجلس                                                    ن سر المجلس  أمي    

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

 
 
  

       



 
 

 

 

  
  

 
     

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


