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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ99/8/9199 ؽالمواف الثالثاء يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

             ية لشئوف الدراسات العميا والبحوث وكيؿ الكم                        عاطؼ عبد الرحمف سيدد/ 1أػ 9
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     عبد العزيز محمد عبد العزيزد/ 1ػ أ9
   د/عمرو سميماف محمد                             وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1ػ أ3
 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية                      حمد       محسف إبراىيـ أد/ 1ػ أ4
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية              د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ1ػ أ5
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                        د/ ىشاـ محمد عبد الحميـ 1ػ أ6
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         بد الرحمف                 بياء الديف عد/ 1ػ أ7
 رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية                      عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/1أػ 8
 رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب                            د/ أحمد فاروؽ خمؼ   1ػ أ9

 مد سميماف محمود                         رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضيةد/ مح1ػ أ91
 د/ خالد حسف توفيؽ                             رئيس قسـ الرياضات المائية 1ػ أ99
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أػ 99
 حممي أبوىرجة                           أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  د/مكاـر1ػ أ93
 الرياضية ةد/اخالص محمد عبدالحفيظ                       أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعي1ػ أ94
 الرياضية ةعمـو النفسية والتربوية واالجتماعيد/ حسف حسف عبده                             أستاذ بقسـ ال1ػ أ95
 الرياضية ةد/ إبراىيـ ربيع شحاتة                            أستاذ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعي1أ ػ96
 د/ وجدي مصطفي الفاتح                         أستاذ بقسـ التدريب الرياضي 1ػ أ97
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس              إبراىيـ  د/ محسف إسماعيؿ1أ ػ98
  محمود إسماعيؿ طمبة                         أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي  د/1أػ 99
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية النور                     د/محسف عمي عمي أبو1أ ػ91
 ز عبد الحميد عبد اليادي            أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات الجماعية د/ عبد العزي1أػ 99
 د/ عمر محمد لبيب                               أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية 1ػ أ99
 ني حسف عمي عاشور                    أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية سد/ ح1ـ1ػ أ93
 محمود عايد                          أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية  د/ نجوي1ـ1ػ أ94
 ػ د/ شريؼ عبد المنعـ محمد                          مدرس بقسـ الترويح الرياضي 95

 

    واعتذر عن الحضور : ـ
 ىيـ سالمة د/ بيي الديف إبرا1مصطفي حسيف باىي       أد/ 1أ         محمد لطفي السيد د/ 1أ  
          د/ عادؿ محمد عيسوي النشار 1د/ مناؿ أحمد أميف           أ1د/ مرواف عمي عبد اهلل        أ1أ  
 د/ ياسر عبد الرشيد 1أ          د/ ناصر عمر السيد1أ  د/ محمد السيد عمي برىومة  1أ 
     د/ ىناء محمود عمي حسيف   
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 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف     
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد 99مجمس الكمية رقـ ) اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1ـ 96/7/9199 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

عمرو سميماف محمد وكيؿ المقدمة مف األستاذ الدكتور / المذكرة  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
رابعة بتعديؿ رغبات الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي السماح لطالب الفرقة ال

عف أسبوع مف تاريخ إعالف نسبة  زال تتجاو إعالف نسبة التشعب بمدة  تخصصاتيـ بعد
لمقبوؿ بالقسـ المراد  األدنىلثالثة عف الحد نجاح الطالب بالفرقة انسبة  ؿأال تقالتشعيب بشرط 

  1التحويؿ إليو 
 1وافؽ المجمس   القرار:

مف األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد وكيؿ  المقدمةالمذكرة   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
درجات الطالب/ يحيي حسف يحيي حسف الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تصحيح 

رقة األولي لمقرر مدخؿ عمـو الحركة الرياضية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ المقيد بالف
  1 ـ 9198/9199الجامعي 

 1 وافؽ المجمس القرار:
األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد وكيؿ مف  ةالمقدم المذكرة ػ بشأف:  الرابعالموضوع  

/ عبد اهلل محمود خمؼ سعيد  الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ حالة الطالب
  1المقيد بالفرقة الثانية مف ) راسب ولو فرصة مف الخارج ( إلي ) راسب ولو حؽ اإلعادة ( 

 1وافؽ المجمس   القرار:
األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد وكيؿ بشأف المذكرة المقدمة مف  الموضوع الخامس : ـ

ـ 9199مي لجاف المراقبة والمالحظة لدور سبتمبر الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة ع
   1لمفرقة الرابعة 

  1 عمي التشكيؿ المقدـ  ػ وافؽ المجمس القرار :
األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدمة مف  ػ بشأف:  السادسالموضوع  

ور سبتمبر لمعاـ د بامتحافالكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي الجدوؿ الخاص 
ـ في الفترة الزمنية مف 97/9/9199، 96يومي  انعقادهـ والمزمع 9198/9199الجامعي 

  1الساعة العاشرة إلي الثانية عشر فترة صباحية 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدمة مف  ػ بشأف:  السابعالموضوع  
لمطالباف /  ( MIS)  إنشاء كنتروؿ عمي نظاـف التعميـ والطالب لمموافقة عمي الكمية لشئو

  1ع زغموؿ ، مؤمف محمد عطا لمفصؿ الدراسي الثاني وفتح النتيجة إلدخاؿ درجاتيا محمد طال
 1 وافؽ المجمس القرار : ـ
د وكيؿ األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمالمذكرة المقدمة مف  بشأف : ـ  الثامن الموضوع

الطالب/ خالد مندي محمود عبد الطمب المقدـ مف الكمية لشئوف التعميـ والطالب بخصوص 
لـ يتقدـ حيث أنو بالكمية منحو فرصة الستكماؿ دراستو  يتضمف  الجابر بالفرقة األولي والذي

  1انعقاد امتحاناتو باإلضافة لتغيبو  وقبؿبأي اعتذار في مواعيده الرسمية 
 1 لتخطي سنوات الرسوب  المجمس ضرفالقرار : ـ 
سيد وكيؿ مف األستاذ الدكتور/ عاطؼ عبد الرحمف  المقدمةالمذكرة بشأف  : ـ  التاسع الموضوع

الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تعييف المعيديف باألقساـ المختمفة طبقًا 
العاـ الجامعي  ـ ( مف خريجي9199/9191ػػػػ  9195/9196لمخطة الخمسية )

  ـ وىـ كالتالي : ػ 9198/9199
  معيد لمعمؿ بقسـ ألعاب القوي 
  معيد لمعمؿ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي 
  معيد لمعمؿ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 
  معيد لمعمؿ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية 
  معيد لمعمؿ بقسـ اإلدارة الرياضية 
 د لمعمؿ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية معي 
  معيد لمعمؿ بقسـ الترويح الرياضي 
  معيد لمعمؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضية 
  الرياضية  واالجتماعيةمعيد لمعمؿ بقسـ العمـو النفسية والتربوية 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
حسف حسف عبده عبد اهلل دكتور / األستاذ الالمذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  العاشر الموضوع
       قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية بخصوص تعييف المعيدة/رئيس 

 1دينا صالح مخموؼ مبروؾ في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ والكمية  
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 

 



المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة / مناؿ أحمد أميف : ػ بشأف  الحادي عشرالموضوع  
ـ/ جياد أحمد محمد 1رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي تعييف ـ

  1ربيع المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ بالكمية 
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
ذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ عثماف مصطفي عثماف المبشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي تعييف المعيدة / رانيا عمي بدوي في وظيفة 
  1مدرس مساعد بذات القسـ والكمية 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
اج العممي لمسيد/ التقرير النيائي الجماعي الخاص باإلنتبشأف  : ـ  عشر  الثالث الموضوع

التربية الرياضية  د/ عبد الرحمف منصور عبد الجابر بقسـ عمـو الصحة الرياضية بكمية1ـ
  1شغؿ وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية والجامعة جامعة المنيا ل

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
العممي بالدكتور/  التقرير النيائي الجماعي الخاص باإلنتاجبشأف  : ـ  عشر  الرابع الموضوع

طاىر مصطفي محمد عبد الواحد المدرس بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية بكمية 
 التربية الرياضية جامعة المنيا لمترقي إلي درجة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية والجامعة 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
الدكتور/ محمد عمي حسف محمد بقسـ الطمب المقدـ مف بشأف  : ـ  عشر  الخامس الموضوع 

الرياضية لمموافقة عمي حضور المؤتمر الدولي األوؿ  واالجتماعيةالعمـو النفسية والتربوية 
نوفمبر بجامعة حفر  94ػػ  93لعمـ النفس الرياضي التطبيقي ) الواقع والطموح ( المقاـ يومي 

    1لممشاركة البحثية  الباطف / المنطقة الشرقية ػػػ المممكة العربية السعودية
 1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
الطمب المقدـ مف األستاذ الدكتور/ مصطفي حسيف باىي  بشأف : ـ  عشر  السادس الموضوع

الرياضية لمموافقة عمي حضور المؤتمر  واالجتماعيةاألستاذ  بقسـ العمـو النفسية والتربوية 
 94ػػ  93لواقع والطموح ( المقاـ يومي الدولي األوؿ لعمـ النفس الرياضي التطبيقي ) ا

 نوفمبر بجامعة حفر الباطف / المنطقة الشرقية ػػػ المممكة العربية السعودية لممشاركة البحثية
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 
 



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ خالد حسف توفيؽ رئيس  بشأف : ـ  عشر  السابع الموضوع
 ة لمموافقة عمي انتداب كؿ مف : ػػػ قسـ الرياضات المائي

 لمبنيف   كامؿػ السيد/ عبد الحميد 9 
 لمبنات   ػ السيدة/ سارة رجب 9
 لمبنات   ػ السيدة/ ايناس عبداهلل 3
 لمبنات   ػ السيدة/ ليمي سميماف4

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
/ عبدالحميـ فتحي ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  الموضوع الثامن عشر :

 عبدالحميـ رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب كاًل مف : ػ 
 السيد/ نبيؿ صفوت عنتر 

 السيدة / رشا محمد عبدالعزيز 
  1ـ 9199/9191وذلؾ لممعاونة في التدريس لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عاطؼ عبدالرحمف سيد ػ بشأف  عشر :  لتاسعاالموضوع  

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي التقدـ لالختبار التكميمي لمدراسات 
  1ـ 9198/9199العميا مرحمة ) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ( لمعاـ الجامعي 

  1فؽ المجمس ػ وا القرار :
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عاطؼ عبدالرحمف سيد بشأف  : ـ  العشرون الموضوع

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي اجراء امتحاف تأىيمي الدكتوراه      
   1) تحريري ػػ شفيي ( خالؿ شير سبتمبر 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية ػ بشأف  : العشرونو  الحادي الموضوع

لمباحث / أحمد محمد ربيع الصاوي بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 
 ةوعنواف الرسالة " الصمود النفسي وعالقتو باإلنياؾ لدي العبي الفرؽ الرياضية بالمدرس

 محافظة المنيا " العسكرية الرياضية ب
  1وافؽ المجمس  القرار : ـ
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـ العشرونو   الثاني الموضوع

لمباحث / أحمد عبدالمعبود إسماعيؿ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 
 دي العبي المصارعة بمحافظة المنيا " وعنواف الرسالة " الطالقة كسمة وعالقتيا باليقظة ل



 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية البدنية  بشأف : ـوالعشرون    الثالث الموضوع

     والرياضية لمباحث / مصطفي ناصر مصطفي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة
اصر المياقة الصحية وبعض المتغيرات الوظيفية لدي العبي " تأثير تمرينات البيالتس عمي عن

 " كواش ساال
 تحت اشراف : ـ 

 د/محسف إبراىيـ أحمد          أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية 1أ
  الرياضات الجماعية والعاب المضرب د/خالد عبدالعزيز أحمد      أستاذ مساعد بقسـ 1ـ1أ

  1وافؽ المجمس  القرار : ـ
تسجيؿ درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـوالعشرون    الرابع الموضوع

لمباحث / المصطفي فاروؽ شحاتة بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 
وعنواف الرسالة " الذكاء االخالقي وعالقتو بالتعصب الرياضي والسموؾ التعاوني لدي الطالب 

 ف لمنشاط الرياضي بجامعة المنيا " الممارسي
 تحت اشراف : ـ 

 د/اخالص محمد عبدالحفيظ             أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية بالكمية1أ
 مدرس بقسـ العمـو النفسية بالكمية                د/ياسر أحمد عمي عبدالعميـ

  1وافؽ المجمس  القرار : ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في  أفبش : ـوالعشرون    الخامس الموضوع

التربية الرياضية لمباحث / عمي محسف عمي عمي أبوالنور بقسـ المنازالت والرياضات الفردية 
( عمي العناصر البدنية الخاصة  Cross fitوعنواف الرسالة " تأثير تمرينات الكروس فت ) 

 والمستوي الرقمي لالعبي رفع األثقاؿ " 
 يقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم عن األساتذة وهم : ـ و 
 أستاذ المنازالت بكمية التربية الرياضية جامعة           د/جيياف يوسؼ الصاوي  1أ

 "مناقشاً"                                  الزقازيؽ                                         
 "مناقشاً"               أستاذ تدريب السالح بالكمية             د/أشرؼ مسعد إبراىيـ   1أ
 "مشرفاً"        أستاذ ورئيس قسـ المنازالت بالكمية        د/عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ 1أ
 عميد كمية التربية الرياضية جامعة قناة     د/سامي عبدالسالـ عبدالمطيؼ  1أ

 "مشرفاً"                            السويس سابقاً                                         
  1وافؽ المجمس  القرار : ـ



تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشأف : ـوالعشرون    السادس الموضوع
التربية الرياضية لمباحث / مؤمف محمد منصور عبدالرشيد بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف 

عرفة السوقية عمي تحسيف القدرة التنافسية باألندية الرياضية بجميورية الرسالة " دور الم
 مصر العربية " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم عن األساتذة وهم : ـ 
 "مشرفاً"                أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية              د/عاطؼ عبدالرحمف سيد 1أ
 "مشرفاً"        أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية               د/ىاني جماؿ يوسؼ 1ـ1أ
 "مناقشاً"                أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية               د/محمد فوزي عبدالعزيز 1أ
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية جامعة حمواف "مناقشاً"           د/أماني محمد محسف الشريؼ1أ

  1س وافؽ المجم القرار : ـ
 
 

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



 
 

 سرئيس المجل                                أمين سر المجلس                           
 
 ين (د/ طارق محمد صالح الد0) أ                               د/ عمرو سليمان محمد ( 0) أ 
 

 
 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


