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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ77/6/9179 ؽالمواف االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب               د/ إبراىيـ ربيع شحاتة              1أػ 7
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                       د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد   1ػ أ9
 الرياضية ةواالجتماعيرئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية                      د/ حسف حسف عبده عبداهلل  1ػ أ3
 د/ ناصر مصطفي محمد سيد السويفي            رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية1أ ػ4
 قسـ اإلدارة الرياضية  رئيس             أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿد/1ػ أ5
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                          عثماف مصطفي عثمافد/ 1أ ػ6
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         ياء الديف عبد الرحمف                 د/ ب1ػ أ7
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                         د/ مناؿ أحمد أميف السيد 1ػ أ8
 ةرئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردي                    عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/1أ ػ9

  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  رئيس                             أحمد فاروؽ خمؼد/ 1أ ػ71
 د/ عمرو سميماف محمد                          رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية 1ػ أ77
  رئيس قسـ الرياضات المائية                     خالد حسف توفيؽ        د/ 1أ ػ79
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أ ػ73
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس            د/مكاـر حممي أبوىرجة                1أ ػ74
 الرياضية ةواالجتماعيالعمـو النفسية والتربوية أستاذ متفرغ بقسـ   عبدالحفيظ                      د/اخالص محمد1أ ػ75
 د/عادؿ محمد عيسوي                            أستاذ متفرغ بقسـ االدارة الرياضية 1أ 76
 أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                      د/بيي الديف إبراىيـ سالمة   1أ ػ77
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي                      د/ وجدي مصطفي الفاتح      1ػ أ78
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس              د/ محسف إسماعيؿ إبراىيـ 1أ ػ79
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                     د/ محمود إسماعيؿ طمبة     1أ ػ91
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                     د/محسف عمي عمي أبوالنور  1أ ػ97
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية       د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        1أ ػ99
 أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي  د/ محمد السيد عمي برىومة 1أ ػ93
 اذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية أست                     د/ عمر محمد لبيب        1ػ أ94
 د/ مرواف عمي عبداهلل                          أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية 1ػ أ95
 أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                   د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ 1ػ أ96
 تاذ مساعد بقسـ الرياضات المائيةد/حسني حسف عمي عاشور                   أس1ـ1ػأ97
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                         د/نجوي محمود عايد 1ـ1أػ 98
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                          د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 99
 ياضات المائية ػ د/ىناء محمود عمي حسيف                       مدرس بقسـ الر 31
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                       د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 1أػ 37
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    واعتذر عن الحضور : ـ
                      د/ مصطفي حسيف باىي 1أ                محمد لطفي السيد د/ 1أ  

 ،  بالسادة أعضاء المجمس س المجمسد/عميد الكمية ورئي1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف     
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد 9مجمس الكمية رقـ ) اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1ـ 91/5/9179 بتاريخ

   1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 لدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿالمذكرة المقدمة مف األستاذ ا ػ بشأف:  انيالموضوع الث
لمفرقة الثانية  خارجياقامة معسكر دراسي  لمموافقة عميالكمية لمشئوف التعميـ والطالب 

  1 طالبات
 1وافؽ المجمس   القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
اقتراح تشكيؿ لجنة المراجعة لنتائج الكنتروالت الطالب لمموافقة عمي وف التعميـ و الكمية لشئ

   1لمفرؽ الدراسية األربعة 
 1 عمي التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمس القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ  ػ بشأف:  الرابعالموضوع  
باختبارات القدرات ماكينة تصوير الحتياجيا شراء عمي الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة 

  1ـ مع تطبيؽ الالئحة المالية الخاصة بالمكتبات 9179/9191
 1وافؽ المجمس   القرار:

بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد رئيس  الموضوع الخامس : ـ
( طالب درجة البكالوريوس في التربية  669منح عدد) موافقة عمي كنتروؿ الفرقة الرابعة لم

( طالب  684% مف اجمالي الطالب وعددىـ ) 9778ـ بنسبة 9179الرياضية دور مايو 
% 7975( طالب وطالبة بنسبة  37وطالبة وذلؾ مف الالئحة الحديثة ، وكذلؾ منح عدد ) 

    1( طالب وطالبة وذلؾ مف الالئحة القديمة  57مف اجمالي الطالب وعددىـ) 
  1ػ وافؽ المجمس  القرار :

ناصر مصطفي السويفي المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  السادسالموضوع  
رئيس قسـ عمـو الصحة لمموافقة عمي تعييف المدرس المساعد / أحمد يسيف محمد معوض 

  1في وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



ناصر مصطفي السويفي المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  السابعالموضوع  
رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي تجديد االجازة الخاصة بالسادة اآلتي أسمائيـ 

 وىـ : ػ 
ـ/عصاـ عبدالحميد حسف المدرس المساعد بالقسـ لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية 1ػ ـ7

  1احة بجامعة الب
  1ػ ـ/وليد حسيف حسف المدرس بالقسـ لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية بجامعة الباحة 9
د/سياـ فاروؽ اسماعيؿ األستاذ المساعد بالقسـ لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية 1ـ1ػ أ3

  1بجامعة حائؿ 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
أحمد فاروؽ خمؼ رئيس ألستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف ا بشأف : ـ  الثامن الموضوع

د/نائب رئيس 1المذكرة الواردة مف أقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي 
  1د/ محمد عبدالمنعـ عبدالرحمف ، وذلؾ طبقًا لموائح والقوانيف 1ـ1الجامعة بخصوص أ

 1 777عمي تطبيؽ نص المادة  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / أحمد فاروؽ خمؼ رئيس بشأف  : ـ  لتاسعا الموضوع

قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي تجديد اجازة االعارة الخاصة بالسادة 
 اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 

بالمممكة  د/ميا محمد اليجرسي األستاذ المساعد بالقسـ لمعمؿ بجامعة الممؾ عبدالعزيز1ـ1ػ أ7
  1العربية السعودية 

   1ؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعودية المم ػ ـ/ أحمد خميفة حسف المدرس بالقسـ لمتعاقد بجامعة9
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  العاشر الموضوع

اضات الفردية لمموافقة عمي تجديد اجازة االعارة لمسادة اآلتي رئيس قسـ المنازالت والري
 أسمائيـ وىـ : ػ 

ػ ـ/ خالد محمد عبدالعظيـ زىراف المدرس بالقسـ لمتعاقد مع جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة 7
 العربية السعودية 

  1د/عصاـ محمود عبدالفتاح األستاذ بالقسـ لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية 1ػ أ9
  1ػ ـ/ىالة كامؿ قاسـ المدرس بالقسـ لمتعاقد بالمممكة العربية السعودية 3

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 



عثماف مصطفي : ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  الحادي عشرالموضوع  
عثماف رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي نقؿ المدرس المساعد / أميف 
عبدالحي الحسيني إلي قسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة 

  1االسماعيمية 
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
عثماف مصطفي عثماف الدكتور / المذكرة المقدمة مف األستاذ بشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع

االعارة الخاصة بالسادة اآلتي  أجازهرئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي تجديد 
 أسمائيـ وىـ : ػ 

  1د/ىيثـ عبدالمجيد محمد األستاذ المساعد بالقسـ لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية بجامعة حائؿ 1ـ1ػ أ7
  1األستاذ بالقسـ لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية د/عصاـ الديف محمد عزمي 1ػ أ9

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
عمرو سميماف محمد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الثالث الموضوع

رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية لمموافقة عمي تجديد االعارة الخاصة بالدكتور / أيمف محروس 
   1المساعد بالقسـ لمتعاقد بالعمؿ بالمممكة العربية السعودية جامعة الباحة ميني األستاذ 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
محمد فوزي عبدالعزيز المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الرابع الموضوع

ذلؾ في رئيس كنتروؿ الفرقة األولي لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة فرقة لتحسيف النتيجة ، و 
 المقررات اآلتية : ػ 

 درجة  75ػ مقرر المغة االنجميزية                          إلضافة 7
 درجات  4(                   إلضافة 9ػ مقرر التشريح الوظيفي )9
 درجات  5الرياضي واوقات الفراغ   إلضافة  حػ مقرر مدخؿ التروي3
 درجة  73إلضافة      ( 7ػ مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية )4

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد بشأف  : ـ  عشر  الخامس الموضوع 

رئيس كنتروؿ الفرقة الرابعة لمموافقة عمي عرض مقرر سيكولوجية التدريب والمنافسات عمي 
درجات ( لكؿ  71إلي  5اضافة ) مف  لجنة الفرقة وذلؾ النخفاض نسبة النجاح بحيث يتـ

  1قسـ حسب نسبتو 
 1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 



مناؿ أحمد أميف /  ةالدكتور  ةالمذكرة المقدمة مف األستاذ بشأف : ـ  عشر  السادس الموضوع
رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بخصوص البدء في اجراءات تغيير مقرر 

ج ( والمقرر عمي الفرقة الثالثة )بنيف( إلي مقرر 1ت 614ود )( ك9التعبير الحركي )
  1)العروض الرياضية( 

 1 يؤجؿ إلي مزيد مف الدراسةالقرار : ـ 
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـ  عشر  السابع الموضوع

اف الرسالة " تأثير لمباحث / محمد سمير محمد شوقي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنو 
برنامج رياضي لمرضي الكبد الدىني ما فبؿ السكري عمي بعض المتغيرات البيوكيميائية 

 1وعناصر المياقة الصحية " 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية ػ بشأف  عشر :  الثامنالموضوع  

قسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة وعنواف الرسالة " فاعمية لمباحثة / شيماء عمر زياف ب
تدريبات التايبو باستخداـ جياز سمـ القفز عمي االنجاز البدني والفسيولوجي والرقمي لالعبات 

 الوثب الطويؿ " 
  1ػ وافؽ المجمس  القرار :

ة والرياضية منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنيبشأف  : ـ  عشر  التاسع الموضوع
لمباحثة / ىناء رشواف عبداهلل بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة وعنواف الرسالة " تأثير 
التدريبات االىتزازية عمي بعض مكونات الكفاءة الفسيولوجية واالنجاز البدني والرقمي لالعبي 

 رمي الرمح بمحافظة المنيا " 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية لمباحث ػ بشأف  : العشرونالموضوع  

/ الحسيني سيد زكريا بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة وعنواف الرسالة " فاعمية نموذج 
ىندسي لمبدء المنخفض عمي بعض المتغيرات البيوميكانيكية لالنطالؽ واالنجاز الرقمي 

 لمعدائيف " 
  1ؽ المجمس واف القرار : ـ
دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية منح درجة  بشأف : ـ العشرونالحادي و  الموضوع

محمود عبدالرشيد بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " متطمبات والرياضية لمباحث / محمد 
امميف الوظيفي لمعامميف بالجياز االداري لمدولة كمدخؿ لتحسيف أداء العتطبيؽ مدونة السموؾ 

 بمديريات الشباب والرياضة بجميورية مصر العربية " 



 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / منح درجة  بشػأف : ـ والعشرون  الثانيالموضوع  

تأثير التدريبات عبداهلل محمد سعد بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي وعنواف الرسالة " 
 يفية عمي مستوي أداء الجممة الحركية في الجمباز لطمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا "  الوظ

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية بشأف  : ـ العشرونو   الثالث الموضوع 

الجمباز والتعبير الحركي بقسـ التمرينات و البدنية والرياضية لمباحثة / آية محمد عبدالنعيـ 
وعنواف الرسالة " تأثير تدريبات الزومبا عمي بعض المتغيرات البدنية والنفسية لدي المرأة 

 المعنفة " 
 تحت اشراؼ : ػ 

 د/مناؿ أحمد أميف                أستاذ ورئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي 1أ
 مساعد بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي د/أحمد محمود حسف         أستاذ 1ـ1أ

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية بشأف  : ـ العشرونو  الرابع الموضوع

البدنية والرياضية لمباحث / عمرو شحاتة محمد بقسـ الرياضات الجماعية وعنواف الرسالة     
 مة في الوسط الرممي عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي كرة القدـ " " تأثير تدريبات المقاو 

 تحت اشراؼ : ػ 
 د/عمر أحمد عمي                أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 1أ

 د/عصاـ طمعت عبدالحميد          مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  
   1المجمس وافؽ   القرار:ـ

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في ػ بشأف  والعشرون :  الخامسالموضوع  
   التربية الرياضية لمباحث / محمد جماؿ مصطفي بكري بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة

 ية " " التمكيف اإلداري ودوره في انجاز األعماؿ لدي مكاتب رعاية الطالب بالجامعات المصر 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 "  مشرفاً "            أستاذ اإلدارة الرياضية                  د/محمد فوزي عبدالعزيز   1أ
 "  مناقشاً "            أستاذ اإلدارة الرياضية                   د/محمد فتحي محمد توني1أ
 "مشرفاً"    أستاذ اإلدارة الرياضية المساعد                دالحميـ د/حسيف محمد عب1ـ1أ
 أستاذ اإلدارة الرياضية المساعد لمبنات _          د/عبير فتحي محمد شمتوت   1ـ1أ

 "  مناقشاً "                          حمواف جامعة                                             



  1 المجمسوافؽ القرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في بشأف والعشرون : ـ   السادسالموضوع  

تربية الرياضية لمباحث / محمود عواد فرغؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " لا
تأثير برنامج رياضي ومشروب مقترح عمي المرضي المصابوف بالمتالزمة االستقالبية مف سف 

  1( سنة  45ػػ  41)
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 د/ عالء الديف محمد محمد عميوة       أستاذ الصحة الرياضية جامعة االسكندرية "مناقشاً" 1أ
 د/ناصر مصطفي السويفي              أستاذ التربية الصحية بالكمية              "مناقشاً" 1أ
 ف إبراىيـ أحمد                  أستاذ فسيولوجيا الرياضة                 "مشرفاً" د/محس1أ
 د/ناصر أحمد بركات                    أستاذ بقسـ النبات بكمية العمـو ػػ المنيا    "مشرفاً"  1أ

 1وافؽ المجمس  القرار : ـ
لحكـ لرسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة المناقشة وابشأف  والعشرون : ـ  السابعالموضوع  

التربية الرياضية لمباحثة / مروة ناصر سيد شحاتة بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 
وعنواف الرسالة " تأثير تدريبات الرشاقة عمي البنية البدنية والميارية لمراكز الالعبيف في كرة 

 السمة " 
 م : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والكم من األساتذة وه

 د/أحمد فاروؽ خمؼ                أستاذ ورئيس قسـ الرياضات الجماعية "مناقشاً" 1أ
 "مناقشاً" حموافد/سمية مصطفي أحمد اسماعيؿ   أستاذ تدريب كرة السمة جامعة 1أ
  د/محمود حسيف محمود            أستاذ ورئيس قسـ الرياضات الجماعية "مشرفاً" 1أ

   1مس وافؽ المج  القرار:ـ
 

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

 سرئيس المجل                                أمين سر المجلس                           
 
 د/ طارق محمد صالح الدين (1) أ                               د/ عمرو سليمان محمد ( 1) أ 
 

 
 



 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


