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محضر اجتماع مجلس الكلية رقم () 11
المنعقد بتاريخ 2019/7/11م
إنو في يوـ الثالثاء الموافؽ 9169/7/66ـ اجتمع مجمػس الكميػة برئاسة األستاذ الدكتور /طارؽ محمد صالح الديف عميد

الكمية ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف  :ػ
6ػ أ1د /إبراىيـ ربيع شحاتة

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

9ػ أ1د /عاطؼ عبدالرحمف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

3ػ أ1د /حسف حسف عبده عبداهلل

رئيس قسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

4ػ أ1د /ناصر مصطفي محم د سيد السويفي

رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية

5ػ أ 1د /محمد لطفي السيد

رئيس قسـ التدريب الرياضي

6ػ أ1د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ

رئيس قسـ اإلدارة الرياضية

8ػ أ1د /بياء الديف عبد الرحمف

رئيس قسـ الترويح الرياضي

61ػ أ1د /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ

رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية

69ػ أ 1د /عمرو سميماف محمد

رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية

64ػ أ1ـ1د /محمد حسيف دكروري

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ ألعاب القوي

65ػ أ1د/مكارـ حممي أبوىرجة

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

66ػ أ1د/اخالص محمد عبدالحفيظ

أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

67ػ أ 1د /مصطفي حسيف باىي

أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

7ػ أ1د /عثماف مصطفي عثماف
9ػ أ1د /مناؿ أحمد أميف السيد
66ػ أ1د /أحمد فاروؽ خمؼ
63ػ أ1د /خالد حسف توفيؽ

68ػ أ1د/بيي الديف إبراىيـ سالمة
69ػ أ 1د /وجدي مصطفي الفاتح

رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية
رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي
رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب

رئيس قسـ الرياضات المائية

أستاذ متفرغ بقسـ عموـ الصحة الرياضية
أستاذ بقسـ التدريب الرياضي

91ػ أ1د /محسف إسماعيؿ إبراىيـ

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

96ػ أ1د /محمود إسماعيؿ طمبة

أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي

99ػ أ1د/محسف عمي عمي أبوالنور

أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية

93ػ أ1د /عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي

أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية

94ػ أ1د /محمد السيد عمي برىومة
95ػ أ1د /عمر محمد لبيب

Date: / /200

96ػ أ 1د /مرواف عمي عبداهلل

97ػ أ1د /ناصر عمر السيد الوصيؼ
98ػ أ1ـ 1د /نجوي محمود عايد

 99ػ د /شريؼ عبد المنعـ محمد
31ػ د /ىناء محمود عمي حسيف
36ػ أ1د/ىشاـ محمد عبدالحميـ

أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية
E-mail :

أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية

)Fax: (086

أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي
أستاذ مساعد بقسـ الريااضات الجماعية

مدرس بقسـ الترويح الرياضي
مدرس بقسـ ارياضات المائية

مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد

)Tel: (086

واعتذر عن الحضور  :ـ
أ1د /عادؿ محمد عيسوي النشار

أ1ـ1د /حسني حسف عمي عاشور

وفػى بدايػة االجتمػاع رحب أ1د/عميد الكمية ورئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس ،

ثـ بدأ االجتماع بمناقشة الموضوعات التالية :

الموضوع األول  :ػ بشأف التصديؽ عمي محضر اجتماع مجمس الكمية رقـ ( )61المنعقد

بتاريخ 9169/6/67ـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع الثاني  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة  /مناؿ أحمد أميف رئيس قسـ
التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي تعييف المعيد  /عبداهلل محمد سعد حسيف

في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية 1
القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالث  :ػ بشأف الطمب المقدـ مف المدرس المساعد /الحسيف سيد زكريا بقسـ
التدريب الرياضي لمموافقة عمي تعيينو في وظيفة مدرس بذات القسـ 1

القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع الرابع  :ػ بشأف الطمب المقدـ مف المدرس المساعد /ىناء رشواف عبداهلل بقسـ

التدريب الرياضي لمموافقة عمي تعيينيا في وظيفة مدرس بذات القسـ 1
القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع الخامس  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أحمد فاروؽ خمؼ رئيس

قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي سفر أ1ـ1د /محمد عبد المنعـ

عبدالرحمف اجازة لمرافقة الزوجة في الفترة مف 9169/9/6ـ وحتي 9191/8/36ـ 1
القرار  :ػ وافؽ المجمس 1

الموضوع السادس  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ

رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي رفع االنتاج العممي الخاص بالسيد

الدكتور  /بدري عيد حماد المدرس بالقسـ إلي المجنة العممية الدائمة لمترقي لوظيفة أستاذ

مساعد بالقسـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السابع  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عثماف مصطفي عثماف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي رفع االنتاج العممي الخاص بالدكتور /

ياسر عبدالرشيد سيد المدرس بالقسـ إلي المجنة العممية الدائمة لمترقي لوظيفة أستاذ مساعد

بالقسـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثامن  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /بياء الديف عبدالرحمف

رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي رفع االنتاج العممي الخاص بالدكتور  /شريؼ

عبدالمنعـ محمد إلي المجنة العممية الدائمة لمترقي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع التاسع  :ـ بشأف الموافقة عمي قبوؿ دفعة جديدة مف طالب الدراسات العميا مرحمة

( الدبموـ ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ) لمعاـ الجامعي 9191/9169ـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع العاشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /محمد سميماف محمود رئيس
كنتروؿ الدراسات العميا لمموافقة عمي منح درجة دبموـ الدراسات العميا لقسـ اإلدارة الرياضية

دور يونيو 9169ـ لمعاـ الجامعي 9169/9168ـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

دكتوره الفمسفة في التربية البدنية والرياضية
ا
الموضوع الحادي عشر  :ػ بشأف منح درجة
لمباحثة  /جياد أحمد ربيع بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي وعنواف الرسالة " تأثير
برنامج تعميمي باستخداـ التعمـ التوليدي المدعـ بالحاسب اآللي عمي التفاعؿ االجتماعي

وبعض ميارات التمرينات االيقاعية " 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثاني عشر  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحثة /

دينا صالح مخموؼ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية وعنواف الرسالة
" الذكاء الروحي وعالقتو باالنياؾ ودافعية االنجاز لدي العبات المنتخبات الرياضية بجامعة

المنيا "

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالث عشر  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحثة /

رانيا عمي بدوي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تعميمي
باستخداـ ممؼ االنجاز االلكتروني عمي تنمية بعض ميارات التدريس والجوانب المعرفية

لمطالب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة التدريس "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الرابع عشر  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة  /ىدي
ممدوح محمد عبدالنبي بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تدريبي عمي

التوقع وسرعة رد الفعؿ لدي العبي االسكواش "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الخامس عشر  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث  /اسالـ

مصطفي عبدالكافي بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " نموذج مقترح لتفعيؿ دور غرفة

صناعة األعالـ في القنوات الرياضية المصرية "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السادس عشر  :ـ بشأف تغيير عنواف البحث المقدـ مف الباحث  /مصطفي أحمد
شحاتة المقيد لمرحمة الدكتوراه بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي ليصبح عنواف

الرسالة " تأثير برنامج مقترح باستخداـ تدريبات  TRXعمي تنمية القدرات البدنية ومستوي

أداء الجممة االجبارية في الجمباز الفني لمناشئات تحت  7سنوات "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السابع عشر  :ـ بشأف تسجيؿ درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية

لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ  :ػ

6ػ الباحث  /محمد حساف محمد حساف بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير

برنامج لالعداد البدني العاـ عمي المياقة الصحية لممتغيرات الفسيولوجية لدي طالب المدرسة

الرياضية بمحافظة أسواف "
تحت اشراؼ  :ػ

أ1د /ناصر مصطفي السويفي
د /عبدالرحمف منصور

أستاذ ورئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية
مدرس بقسـ عموـ الصحة الرياضية

9ػ الباحث  /أحمد محمد حسيف ابوزيد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير

استخداـ نموذج  11111111111عمي تعمـ بعض الميارات بدرس التربية الرياضية وتنمية
التفكير التأممي واالبداعي لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي "

تحت اشراؼ  :ػ

أ1د /فاطمة محمد فميفؿ

د /طاىر مصطفي محمد

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

مدرس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

3ػ الباحث  /محمد سمير محمد عرفة بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير
برنامج حركية عمي اكتساب بعض الميارات العددية والتواصؿ االجتماعي لدي أطفاؿ التوحد "

تحت اشراؼ  :ػ

أ1د /مكارـ حممي ابوىرجة
أ1ـ1د /رشا ناجح عمي

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

أستاذ مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثامن عشر  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية
الرياضية لمباحث  /يسري خالؼ عبدالباقي بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " جودة

الخدمة الموجستية كمدخؿ لالرتقاء بمستوي األنشطة الرياضية بمكاتب رعاية الطالب

بالجامعات المصرية "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/ليمي عثماف إبراىيـ

أستاذ اإلدارة الرياضية ػػ جامعة حمواف

"مناقشاً"

أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية

"مناقشاً"

أ1د/محمد فوزي عبدالعزيز

أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية

أ1ـ1د/حمد عزمي إماـ

أستاذ مساد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية "مشرفاً"

أ1د/محمد فتحي توني

القرار  :ػ وافؽ المجمس 1

"مشرفاً"

الموضوع التاسع عشر  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية

الرياضية لمباحث  /رضا محمد محمد إبراىيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة

" تأثير برنامج أنشطة حركية عمي تنمية االنتباه االنتقائي السمعي والبصري لدي الطفؿ

التوحدي "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/مكارـ حممي ابوىرجة

أ1د/مصطفي محمد أحمد الجباؿ
أ1د/مرفت سمير حسيف

أ1د/فاطمة محمد محمد فميفؿ

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج بالكمية

"مناقشاً"

بنيف ػػ جامعة حمواف

"مناقشاً"

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج بكمية التربية الرياضية
أستاذ بقسـ المناىج بالكمية

أستاذ بقسـ المناىج بالكمية

"مشرفاً"

"مشرفاً"

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع العشرون  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية

الرياضية لمباحث  /محمد سيد مرسي محمد بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف الرسالة

" تأثير األلعاب العالجية عمي تحسيف المستقبالت الحسية لعضالت الطرؼ السفمي وبعض

المتغيرات البدنية والفسيولوجية لألطفاؿ ذوي التوحد "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/ناصر مصطفي السويفي

أستاذ التربية الصحية ورئيس قسـ عموـ الصحة "مناقشاً"

أ1د/عبدالباسط مدني عبدالجواد

أستاذ االصابات والتأىيؿ البدني جامعة 1111111

أ1د/محسف إبراىيـ أحمد

أستاذ الفسيولوجيا الرياضية "مشرفاً"

"مناقشاً"

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الحادي والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في
التربية الرياضية لمباحث  /عبدالرحمف محمد إبراىيـ بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة

" تأثير استخداـ تمرينات المنافسة عمي بعض المتغيرات البدنية الميارية لحراس المرمي

الناشئيف في كرة القدـ "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/ماجد مصطفي إسماعيؿ
أ1د/ممدوح محمود محمدي
أ1د/عمر أحمد عمي

أستاذ تدريب كرة القدـ بقسـ األلعاب الجماعية بكمية
التربية الرياضية ػػ جامعة حمواف

أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية

أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية باكمية

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

"مناقشاً"

"مشرفاً"

"مناقشاً"

و أقفـل المحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل في الجلسة القـادمة
أمين سر المجلس
( أ0د /عمرو سليمان محمد )

رئيس المجلس
( أ0د /طارق محمد صالح الدين )

