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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ77/9/1078 ؽالمواف االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب              د/ إبراىيـ ربيع شحاتة               0أػ 7
 وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث                          د/ عادؿ حسف سيد       0ػ أ1
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                       د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد   0ػ أ3
 رئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية                     ف عبده عبداهلل  د/ حسف حس0ػ أ4
 قسـ عمـو الصحة الرياضية رئيس                         د/ ناصر مصطفي السويفي 0ػ أ5
 قسـ اإلدارة الرياضية  رئيس             أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿد/0ػ أػ6
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                          عثماف مصطفي عثماف/ د0أ ػ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         د/ بياء الديف عبد الرحمف                 0ػ أ8
 تعبير الحركيرئيس قسـ التمرينات والجمباز وال                         د/ مناؿ أحمد أميف السيد 0ػ أػ9

 رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية                    عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/0أ ػ70
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  رئيس                            أحمد فاروؽ خمؼد/ 0ػ أ77
 عموـ الحركة الرياضيةرئيس قسـ                       د/ عمرو سميماف محمد   0ػ أ71
 أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ الرياضات المائية                   د/ حسني حسف عمي عاشور0ـ0ػ أ73
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 0ـ0ػ أ74
 أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية                          د/مصطفي حسيف باىي  0ػ أ75
 أستاذ متفرغ بقسـ اإلدارة الرياضية                   د/عادؿ محمد عيسوي النشار  0ػ أػ76
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                     محسف إسماعيؿ إبراىيـ   د/0ػ أ77
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                    مود إسماعيؿ طمبة     د/ مح0ػ أ78
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                    د/محسف عمي عمي أبوالنور  0ػ أ79
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي                     د/وجدي مصطفي الفاتح    0ػ أػ10
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي                      لطفي السيد حسنيفد/محمد 0أ ػ17
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية      د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        0ػ أ11
 بقسـ ألعاب القوي  أستاذ متفرغ            د/ محمد السيد عمي برىومة        0ػ أ13
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية                            د/مرواف عمي عبداهلل0ػ أ14
 أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية                             د/عمر محمد لبيب 0ػ أ15
 أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحركة الرياضية                   د/ أسامة محمد عبدالعزيز0ـ0أػ 16
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                        د/نجوي محمود عايد 0ـ0أػ 17
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                        د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 18
 مدرس بقسـ الرياضات المائية                    د/ىناء محمود عمي حسيف    ػ 19
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                         د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 0أػ 30

  واعتذر عن الحضور : ـ
 د/ بيي الديف إبراىيـ سالمة 0أ                          
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 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  71جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  ولاألالموضوع   
  0ـ 73/8/1078 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد أميف سر لمجمس  ترشيح ػ بشأف:  انيالموضوع الث
  0ـ 1078/1079الكمية عف العاـ الجامعي 

 0  وافؽ المجمس القرار:
بياء الديف عبدالرحمف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  الثالث الموضوع

رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي تعييف السيدة / حسناء جماؿ كامؿ بوظيفة مدرس 
  0مساعد بقسـ الترويح الرياضي بالكمية 

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
( طالب وطالبة 9جة البكالوريوس في التربية الرياضية لعدد )منح در بشأف  : ـ  الرابع الموضوع

 حيث تـ رصد جميع الدرجات لمواد التخمفات وىـ : ػ 
 ػػ رقية زكريا خمؼ شحاتة 1ػػ دعاء محمد يوسؼ                        7
 ػػ ريياـ ممدوح محمد 4ػػ مي عصاـ سعد محمد                     3
 ػػ أسماء محمد عودة 6                       ػػ دينا محمد طو أحمد5
 ػػ ايناس محمد أحمد                  8ػػ ايماف محمد منصؼ                       7

 ػػ بيشوي سامح أنجمي 9                        
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /بشأف  : ـ  الخامس الموضوع 
ـ 1078لجاف المراقبة والمالحظة لدور سبتمبر الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

  0لمفرقة الرابعة 
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ بشأف  : ـ  السادس الموضوع

انتداب عضو ىيئة تدريس مف كمية الحقوؽ وذلؾ ـ والطالب لمموافقة عمي الكمية لشئوف التعمي
لتدريس مقرر ) حقوؽ االنساف ومكافحة الفساد ( الفرقة الرابعة ، نظرًا لعدـ وجود متخصص 

  0في تدريس ىذا المقرر 
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ األستاذ الدكتور /المذكرة المقدمة مف  بشأف : ـ  السابع الموضوع
 رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب السادة اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 

  0ػػ السيدة / رشا محمد عبدالعزيز فاضؿ لممعاونة في تدريس مادة المصارعة لمفرقة الثانية 7
ي تدريس مادة مالكمة لمفرقة ػػ السيد / عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالكافي لممعاونة ف1

  0الرابعة 
  0ػػ السيد / أحمد محمد نورالديف إسماعيؿ لتدريس مادة تخصص جودو لمفرقة الرابعة 3
  0ػػ السيد/ نبيؿ صفوت عنتر لممعاونة في تدريس مادة رفع األثقاؿ بالفرقة الثانية 4

  0ـ 1078/1079وذلؾ لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 0 وافؽ المجمس: ـ   القرار

األستاذة الدكتورة / مناؿ أحمد أميف رئيس المذكرة المقدمة مف  بشػأف : ـ الثامنالموضوع  
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب السادة اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 

فرقة األولي بنات وذلؾ ػػ السيدة / أزىار فتحي رتيب لممعاونة في تدريس مقرر التمرينات لم7
  0ساعة مف كؿ أسبوع  71يومي الثالثاء واالربعاء والخميس بعدد ساعات 

ػػ السيد / شريؼ نصار لتدريس مقرر التعبير الحركي لمفرقة الثانية بنيف وذلؾ يومي األحد 1
  0ساعات مف كؿ أسبوع  8واالثنيف بعدد ساعات 

  0ـ 1078/1079معي وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجا
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ  : ـ التاسعالموضوع  
 الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي انتداب السادة اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 

 ػ السيد / فتحي رتيب 1 ػػ السيد / مصطفي أحمد شحاتة                    7
 ػػ السيدة / فاتف فايز محمد 3                            

الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  توذلؾ لممعاونة في تدريس مقرر الجمباز ػػ التمرينا
  0ـ 1078/1079
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

د حسيف دكروري القائـ بعمؿ د/ محم0ـ0بشأف المذكرة المقدمة مف أ : ـ العاشرالموضوع  
رئيس قسـ ألعاب القوي لمموافقة عمي انتداب السيد / محمد مدحت محمد عمي لممعاونة في 
تدريس المقررات العممية الخاصة بالقسـ خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

  0ًا ساعة أسبوعي 71ـ وذلؾ أياـ االثنيف والثالثاء واالربعاء بعدد ساعات 1078/1079
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



د/ حسني عمي عاشور القائـ بعمؿ 0ـ0المذكرة المقدمة مف أبشأف  : ـ الحادي عشرالموضوع  
معاونيف ومعاونات في مادة الرياضات رئيس قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي انتداب 

  0ـ 1078/1079المائية وذلؾ لمفصؿ الدراسي األوؿ العاـ الجامعي 
   0وافؽ المجمس   قرار:ـال

الدكتور / عبدالرحمف منصور المدرس المذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع
بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي مشاركة سيادتو في مؤتمر ) الرياضة 

ـ 1078أكتوبر  10حتي  76وسيمة لمسالـ بيف الشعوب ( المنعقدة في موسكو مف الفترة 
وعنواف البحث " دور االختالؼ الجيني في عودة الالعبيف المصابيف تمزؽ الغضروؼ الداخمي 

 لممالعب " 
   0 وافؽ المجمسـ القرار :  

عثماف مصطفي عثماف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  عشر  الثالث الموضوع
لمدرس المساعد / أميف عبدالحي رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي نقؿ ا

الحسيني مف قسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية بالمنيا إلي قسـ المناىج 
  0وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة 

   0 وافؽ المجمسـ القرار : 
/ عادؿ حسف سيد وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  بشأف ػ:  عشر  الرابع الموضوع

الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تقدـ طالب مرحمة الدكتوراه لألقساـ 
  0المختمفة حيث أنيـ يرغبوف القيد بأقساـ أخري وفقًا لتخصصاتيـ 

  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
عادؿ حسف سيد وكيؿ  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ػ بشأف:  عشر  الخامس الموضوع

الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي اضافة الدكتور / محمد غريب عطية 
االشراؼ الخاصة بالباحث / عبدالحميد كامؿ المدرس بقسـ الرياضات المائية إلي لجنة 

 عبدالباقي المقيد لدرجة الدكتوراه ، لتصبح لجنة االشراؼ كاآلتي : ػ 
 أستاذ الرياضات المائية وعميد الكميةؽ محمد صالح الديف        د/ طار0ػػ أ7
 مدرس بقسـ الرياضات المائية   ػػ د/ محمد غريب عطية              1

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 
 



تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  بشػأف : ـ عشر  السادسالموضوع  
     / عمر بدر محمد حسيف بقسـ الترويح الرياضي وعنواف الرسالة البدنية والرياضية لمباحث

" نموذج لمنيوض بممارسة األنشطة الترويحية الرياضية بجميورية مصر العربية في ضوء 
 بعض التجارب العالمية " 

 تحت اشراف : ـ 
  أستاذ ورئيس قسـ الترويح الرياضي بالكمية             د/بياء الديف عبدالرحمف  0أ

 مدرس بقسـ الترويح الرياضي بالكمية               د/شريؼ عبدالمنعـ محمد  
    0 وافؽ المجمس القرار : ـ 

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية البدنية بشأف  : ـ رعش  السابعالموضوع  
" تأثير والرياضية لمباحث / أحمد شعباف سيد بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة 

برنامج منخفض الشدة عمي بعض المتغيرات المناعية والكفاءة البدنية ومكونات الجسـ لدي  
 (   55ػػ  50) الرجاؿ ( كبار السف ) 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ فاروؽ السيد عبدالوىاب            أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية 0أ

 درس بقسـ عمـو الصحة الرياضية د/ عبدالرحمف منصور عبدالجابر          م
 0 وافؽ المجمسـ القرار : 
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية البدنية  ػ بشأف:  عشر  الثامن الموضوع

        واف الرسالةنوالرياضية لمباحث / مصطفي محسف مصطفي بقسـ الرياضات المائية وع
التدريب ض عناصر المياقة البدنية لمرحمة " فاعمية برنامج تدريبي أرض مقترح لتنمية بع

 لمتدريب عمي المستوي الرقمي لمسباحيف " 
 تحت اشراف  

 قائـ بأعماؿ رئيس قسـ الرياضات المائية      د/ حسني حسف عمي عاشور 0ـ0أ
 مدرس بقسـ الرياضات المائية                د/ محمد حمدي خفاجي 

  0 وافؽ المجمسـ القرار : 
مد فترة التسجيؿ لمباحث / عبدالرحمف محمد إبراىيـ بقسـ  ػ بشأف:  عشر  لتاسعا الموضوع

  0التدريب الرياضي وذلؾ لعاـ ثالث 
  0 وافؽ المجمسـ القرار : 

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية بشأف : ػ  العشرونالموضوع  
          قسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالةالرياضية لمباحث / حساـ صالح محمد عبدالحميـ ب



" تأثير برنامج لمتدريب العقمي عمي تحسيف المستوي األداء الرقمي والمياري لمتسابقي الوثب 
 الطويؿ " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 الرياضية أستاذ ألعاب القوي وعميد كمية التربية           د/أحمد سعد عمر  0أ

 " مناقشًا "                              جامعة االسكندرية                                   
 "  مشرفاً  "             أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي بالكمية  د/محمد السيد عمي برىومة  0أ
  "مشرفاً"   ب القويأستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ ألعا    د/محمد حسيف دكروري 0ـ0أ

 0وافؽ المجمس  القرار : ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في بشأف : ػ  العشرونالحادي و الموضوع  

التربية الرياضية لمباحث / أمير نادي شوقي بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة " تأثير 
 مة لمزراعيف في سباحة الزحؼ عمي البطف " اليديف عمي العضالت العاممة والمقاب وؼفكأحجاـ 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مناقشاً"       د/طارؽ محمد صالح الديف      أستاذ الرياضات المائية وعميد الكمية0أ
 اً""مناقش  أستاذ الرياضات المائية جامعة الزقازيؽ             د/نادية محمد طاىر  0أ
 "مشرفاً"     أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية          د/خالد حسف توفيؽ  0ـ0أ

 0وافؽ المجمس  القرار : ـ
خدمة المجتمع وتنمية  إعادة تشكيؿ مجمس إدارة وحدة:ػ بشأف الثاني والعشرون  الموضوع  

  0البيئة بالكمية وترشيح رئيس لموحدة وبعض األعضاء 
  0مجمس عمي الترشيح المقدـ وافؽ ال القرار : ـ

رابطة أصدقاء البيئة بالكمية وترشيح  إعادة تشكيؿ  بشأف الموضوع الثالث والعشرون :
  0وبعض األعضاء  منسؽ لمرابطة

  0ػ وافؽ المجمس  القرار :
بالكمية  واإلبداعوحدة االبتكار  إعادة تشكيؿ مجمس إدارة بشأف الموضوع الرابع والعشرون :

  0س لموحدة وبعض األعضاء وترشيح رئي
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

مية خدمة المواطنيف بالك إعادة تشكيؿ مجمس إدارة بشأفالموضوع الخامس والعشرون : 
  0لموحدة وبعض األعضاء  وترشيح رئيس

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ



األزمات والكوارث وحدة إدارة  إعادة تشكيؿ مجمس إدارة ػ بشأف الموضوع السادس والعشرون :
  0بالكمية وترشيح رئيس لموحدة وبعض األعضاء 

  0ػ وافؽ المجمس  القرار :
وحدة الخريجيف بالكمية وترشيح  إعادة تشكيؿ مجمس إدارة ػ بشأف الموضوع السابع والعشرون :
  0رئيس لموحدة وبعض األعضاء 

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
ف الموافقة عمي اعتماد مجمس ادارة وحدة الجودة بالكمية لمعاـ ػ بشأ الموضوع الثامن والعشرون :

  0ـ 1078/1079الجامعي 
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

  0: بشأف الموافقة عمي تشكيؿ المجاف التنفيذية لوحدة الجودة بالكمية  الموضوع التاسع والعشرون
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

عمي اعتماد الييكؿ االداري لوحدة الجودة بالكمية لمعاـ الجامعي  : بشأف الموافقة الموضوع الثالثون
  0ـ 1078/1079
  0ػ وافؽ المجمس  القرار :

: بشأف تحديث الييكؿ التنظيمي لكمية التربية الرياضية حيث تـ  الموضوع الحادي والثالثون
  0تفويض السادة الوكالء الثالثة ػػ مدير الجودة ػػ أميف الكمية 

 0ػ وافؽ المجمس  القرار :
  0: بشأف اعتماد المجنة المسئولة عف اختيار مديرو الوحدات  الموضوع الثاني والثالثون

 0ػ وافؽ المجمس  القرار :
: بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة/ مناؿ أحمد أميف رئيس  والثالثون  الثانيالموضوع  

التدريب الميداني لدارسي  آلياتتحديد لجنة لوضع  قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي عمي
 التسجيؿ واألشراؼ والمناقشة في الدراسات العميا داخؿ القسـ وتتكوف المجنة مف : ػ  وآلياتمرحمة الدكتوراه 

 د/ محمد عبد المنعـ الشافعي  0ـ0ػ أ3د/ ناصر عمر الوصيؼ    0ػ أ1د/ مناؿ أحمد أميف   0ػ  أ7
   0جمس وافؽ الم  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عثماف مصطفي عثماف  : ػ بشأف الموضوع الثالث والثالثون
إقامة فعاليات دورات تنمية الميارات القيادية لطالب كمية  رئيس معيار المشاركة المجتمعية بخصوص

ـ إلي 70/70/1078التربية الرياضية ػػ جامعة المنيا )ثماني دورات( في الفترة مف 
  0ـ 13/70/1078ـ وكذلؾ دورة اإلسعافات األولية يـو 73/71/1078

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 



ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/عثماف مصطفي عثماف  الموضوع الرابع والثالثون :
لميداني عمي تحديد لجنة لوضع آليات التدريب ارئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة 

وآليات التسجيؿ واألشراؼ والمناقشة في الدراسات العميا  الدراسات العميا )الدكتوراه(مرحمة لدارسي واعتمادىا 
 داخؿ القسـ وتتكوف المجنة مف : ػ 

 د/ ىشاـ محمد عبدالحميـ 0ػ أ3د/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز         0ػ  أ1د/ رئيس القسـ        0ػ أ7
 

 0فؽ المجمس : ػ واالقرار  
 

 

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

 رئيس المجلس                                                 أمين سر المجلس           
 

 ( طارق محمد صالح الديند/ 0) أ  (                            عمرو سليمان محمدد/0) أ   
 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


