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محضر اجتماع مجلس الكلية رقم () 3
المنعقد بتاريخ 1098/99/91م
إنو في يوـ االثنيف الموافؽ 1098/99/99ـ اجتمع مجمػس الكميػة برئاسة األستاذ الدكتور /طارؽ محمد صالح الديف عميد

الكمية ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف  :ػ
9ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

3ػ أ0د /عاطؼ عبدالرحمف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

4ػ أ0د /حسف حسف عبده عبداهلل

رئيس قسـ العموـ النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية

5ػ أ0د /ناصر مصطفي السويفي

رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية

6ػػ أ0د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ

رئيس قسـ اإلدارة الرياضية

8ػ أ0د /بياء الديف عبد الرحمف

رئيس قسـ الترويح الرياضي

90ػ أ0د /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ

رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية

91ػ أ0د /عمرو سميماف محمد

رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية

1ػ أ0د /عادؿ حسف سيد

7ػ أ0د /عثماف مصطفي عثماف
9ػػ أ0د /مناؿ أحمد أميف السيد
99ػ أ0د /أحمد فاروؽ خمؼ

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث

رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية
رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي

رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب

93ػ أ0ـ0د /حسني حسف عمي عاشور

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ الرياضات المائية

94ػ أ0ـ0د /محمد حسيف دكروري

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ ألعاب القوي

95ػ أ0د/مكارـ حممي أبوىرجة

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

96ػ أ 0د/اخالص محمد عبدالحفيظ

أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية

97ػ أ0د/مصطفي حسيف باىي

أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية

98ػ أ0د /عادؿ محمد عيسوي النشار
99ػ أ0د/بيي الديف إبراىيـ سالمة

10ػ أ 0د /وجدي مصطفي الفاتح
19ػ أ0د /محمود إسماعيؿ طمبة

11ػػ أ0د/محسف عمي عمي أبوالنور
13ػ أ0د /عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي
14ػ أ0د /عمرو محمد طو حمويش
15ػ أ0د/مرواف عمي عبداهلل

Date: / /200

أستاذ متفرغ بقسـ اإلدارة الرياضية

أستاذ متفرغ بقسـ عموـ الصحة الرياضية

أستاذ بقسـ التدريب الرياضي

أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي

أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية

أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية
أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية
E-mail :

16ػ أ0ـ0د /أسامة محمد عبدالعزيز

أستاذ مساعد بقسـ عموـ الحركة الرياضية

17ػ أ0ـ0د/نجوي محمود عايد

أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية

18ػ د/شريؼ عبدالمنعـ محمد

مدرس بسـ الترويح الرياضي

19ػ د/ىناء محمود عمي حسيف

مدرس بقسـ الرياضات المائية

30ػ أ0د/ىشاـ محمد عبدالحميـ

مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد

)Fax: (086

)Tel: (086

واعتذر عن الحضور  :ـ
أ0د /محمد لطفي السيد

أ0د /محسف إسماعيؿ إبراىيـ

أ0د /محمد السيد عمي برىومة

وفػى بدايػة االجتمػاع رحب أ0د/عميد الكمية ورئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس ،

ثـ بدأ االجتماع بمناقشة الموضوعات التالية :

الموضوع األول  :ػ بشأف التصديؽ عمي محضر إجتماع مجمس الكمية رقـ (  ) 1المنعقد

بتاريخ 1098/90/11ـ 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع الثاني  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي اآلتي  :ػ

ػػ بداية اختبارات التدريب الميداني 1098/91/95ـ إلي 1098/91/97ـ

ػػ بداة االختبارات التطبيقية والشفوية 1098/91/98ـ إلي 1098/91/17ـ

ػػ بداية االختبارات النظرية 1098/91/19ـ إلي 1099/9/14ـ
القرار :وافؽ المجمس 0

الموضوع الثالث  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي رصد نتائج الطالب اآلتي أسمائيـ وذلؾ لسبب

عدـ ادخاؿ نتائجيـ في كنتروؿ الفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي 1098/1097ـ حتي يتثنى ليـ

المنح وىـ :

9ػػ ساىر سمير نجيب بطرس ( مف الخارج ) 1

1ػػ وائؿ عمي محمد عبدالوىاب ( مف الخارج ) 3
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الرابع  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي اقتراح تشكيؿ رؤساء الكنتروالت عمي النحو

التالي  :ػ

9ػػ كنتروؿ الفرقة األولي

أ0د /محمد فوزي عبدالعزيز

3ػػ كنتروؿ الفرقة الثالثة

أ0د/ىانئ حسف كامؿ

1ػػ كنتروؿ الفرقة الثانية

4ػػ كنتروؿ الفرقة الرابعة
5ػػ كنتروؿ التخمفات

أ0د /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ

أ0د/عمرو سميماف محمد

أ0د/عاطؼ عبدالرحمف سيد

رئيساً

رئيساً

رئيساً
رئيساً
رئيساً

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع الخامس  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيؿ لجاف الفرؽ الدراسية لمعاـ الجامعي

1099/1098ـ عمي النحو التالي  :ػ

أولا  :لجنة الفرقة األولي :

9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف

رئيساً

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة

عضواً

1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

4ػ أ0د /ىشاـ محمد عبد الحميـ

ثانيا  :لجنة الفرقة الثانية :

عضواً
عضواً

9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف

رئيساً

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة

عضواً

1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

4ػ أ0د /عمرو محمد سميماف

عضواً
عضواً

ثالثا  :لجنة الفرقة الثالثة (لئحة جديدة ـ لئحة قديمة ) :

9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف
1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة
4ػ أ0د /بياء الديف عبدالرحمف

رابعا  :لجنة الفرقة الرابعة (تدريب ) :
9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف
1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة
4ػ أ0د /محسف إبراىيـ أحمد

خامسا  :لجنة الفرقة الرابعة (تدريس ) :

9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف
1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة
4ػ أ0د /مرفت سمير حسيف

رئيساً

عضواً
عضواً
عضواً
رئيساً

عضواً
عضواً
عضواً
رئيساً

عضواً
عضواً
عضواً

سادسا  :لجنة الفرقة الرابعة (إدارة ) :
9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف
1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة
4ػ أ0د /محمد السيد برىومة

سابعا  :لجنة الفرقة الرابعة (لئحة جديدة ) :
9ػ أ0د /طارؽ محمد صالح الديف
1ػ أ0د /إبراىيـ ربيع شحاتة

3ػ أ0د /رئيس القسـ المختص بالمادة
4ػ أ0د /ناصر مصطفي السويفي
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

رئيساً

عضواً
عضواً
عضواً
رئيساً

عضواً
عضواً
عضواً

الموضوع السادس  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي اختيار مراقبي عاـ االمتحانات لمفصؿ الدراسي

األوؿ العاـ الجامعي 1099/1098ـ عمي النحو التالي:ػ
9ػػ أ0د /عاطؼ عبدالرحمف سيد

1ػػ أ0د /سعد الشربيني الشربيني
3ػػ أ0د /عمرو سميماف محمد
4ػػ أ0د /محمد فتحي توني

5ػػ أ0د /محمد حسيف دكروري
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع السابع  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيالت تصحيح النظري والعممي لمفصؿ الدراسي

األوؿ لمعاـ الجامعي 1099/1098ـ الواردة مف األقساـ 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثامن  :ـ بشػأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تسميـ نسب الغياب النيائية لممواد العممية

والنظرية لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 1099/1098ـ يوـ الثالثاء الموافؽ

1098/91/99ـ 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع التاسع  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي حذؼ درجات مقرر التدريب الميداني لمطالب /

مصطفي ابو السعود ثابت الترـ الثاني لمعاـ الجامعي 1098/1097ـ 0
القرار:ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع العاشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أنور وجدي عمي الوكيؿ

رئيس قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي تعييف السيد  /مصطفي شادي أبو السعود المدرس

المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية 0
القرار:ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الحادي عشر  :ـ بشأف منح درجة البكالوريوس في التربية الرياضية لعدد ()91

طالب وطالبة بنسبة مئوية قدرىا (  ) %44.44مف اجمالي ( )17طالب وطالبة وذلؾ لدور

نوفمبر عاـ 1098ـ

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

الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي أف تقوـ الكمية بالتعاقد مع دار المنظومة

في صورة عقد ترخيص لحقوؽ إقامة محتوي مجمة الكمية الكترونياً 0
القرار  :ـ رفض المجمس بناء عمي رفض المجنة 0

الموضوع الثالث عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /بياء الديف عبدالرحمف

رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي اقامة المؤتمر العممي الدولي األوؿ والثالث تحت

عنواف " الرياضة لمجميع كأسموب حياة " وذلؾ بالتعاوف مع االتحاد المصري والعربي لمرياضة
لمجميع والذي سوؼ ينعقد بمقر كمية التربية الرياضية ػػ جامعة المنيا في الفترة مف 9ػػ 3أبريؿ

1099ـ 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الرابع عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عثماف مصطفي عثماف
رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية لمموافقة عمي انتداب ثالثة مف أعضاء ىيئة

التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة أسواف لممساعدة في االختبارات العممية والشفيية

بالقسـ لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 1099/1098ـ مرحمة البكالوريوس وىـ :
 .9أ0د /عبد الناصر جبر حسيف
 .1د /مصطفي محمد جمعة
 .3د /محمد جمعة الضوي

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع الخامس عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /ناصر مصطفي
السويفي رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية لمموافقة عمي اجراء التعديؿ لمقرر التشريح

الوظيفي (0 )1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع السادس عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /ناصر مصطفي

السويفي رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية لمموافقة عمي التبرع باألجيزة والمقدمة مف
األستاذ الدكتور  /فاروؽ السيد عبد الوىاب وبعض الباحثيف وذلؾ بعد انتياء التجارب

الخاصة بأبحاثيـ 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع السابع عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف أ0ـ0د /حسني حسف عمي عاشور رئيس

قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي عدد (  3بنيف  1 +بنات ) مدرسيف مساعديف لتدريس

مقررات العمؿ لمطمبة والطالبات بالقسـ 0
القرار  :ـ يرجأ لمزيد مف الدراسة 0

الموضوع الثامن عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف أ0ـ0د /حسني حسف عمي عاشور رئيس
قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف ـ0ـ /فايزة كماؿ محمد والتي تمتمس
فيو إرجاع قيدىا بمرحمة الدكتوراه بالكمية 0

القرار  :ـ رفض المجمس بناء عمي رفض لجنة الدراسات العميا 0
الموضوع التاسع عشر  :ـ بشػأف لمذكرة المقدمة مف أ0ـ0د /حسني حسف عمي عاشور رئيس
قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف أ0ـ0د /الشيماء سعد زغموؿ األستاذ
المساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس تخصص (سباحة) كمية التربية الرياضية جامعة بني

سويؼ بشأف نقميا إلي قسـ الرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع العشرون  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /محمود إسماعيؿ طمبة

رئيس لجنة المكتبات لمموافقة عمي عرض الكتب الزائدة عف حاجة المكتبة بأسعار رمزية في

معرض يقاـ بالكمية خصيصاً ليذا الغرض  ،عمي أف يخصص العائد لتطوير المكتبة 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الحادي والعشرون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عمرو سميماف

محمد رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية لمموافقة عمي ترشيح سيادتو كمرشح أساسي ،

أ0ـ0د /محمد سميماف محمود كمرشح احتياطي لاللتحاؽ ببرنامج التنفيذي بيف جميورية
مصر العربية وسمطنة عماف لألعواـ 1099/1098ـ لتبادؿ زيارات أعضاء ىيئة التدريس

بيف البمديف 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثاني والعشرون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أحمد فاروؽ
خمؼ رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي ترشيح أ0ـ0د /محمود

عبدالمحسف عبدالرحمف لمبرنامج التنفيذي بيف جميورية مصر العربية وسمطنة عماف لألعواـ
1099/1098ـ إللقاء المحاضرات وعقد الندوات وتبادؿ الخبرات واالشراؼ عمي رسائؿ

الدراسات العميا ومناقشتيا لمدة ال تزيد عف عشرة أياـ 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثالث والعشرون  :ػ بشأف التقرير النيائي الجماعي عف االنتاج العممي الخاص

بالدكتور  /خالد حسف محمد توفيؽ األستاذ المساعد بقسـ الرياضات المائية ػػ جامعة المنيا

لمترقي إلي درجة ( أستاذ الرياضات المائية ) بذات القسـ والكمية والجامعة 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الرابع والعشرون  :ػ بشأف التقرير النيائي الجماعي عف االنتاج العممي الخاص

بالدكتورة  /أماني شعباف عبدالمطيؼ المدرس بقسـ الترويح الرياضي ػػ كمية التربية الرياضية

جامعة المنيا ػػ لمترقي إلي درجة ( أستاذ مساعد ) بذات القسـ والكمية والجامعة 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الخامس والعشرون  :ػ بشأف التقرير النيائي الجماعي عف االنتاج العممي الخاص

بالدكتورة /احساف حسني أحمد المدرس بقسـ اإلدارة الرياضية ػػ كمية التربية الرياضية جامعة

المنيا ػػ لمترقي إلي درجة (أستاذ مساعد) بذات القسـ والكمية والجامعة 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع السادس والعشرون :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عادؿ حسف
سيد وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تجديد لجنة المناقشة والحكـ

لرسالة الماجستير المقدـ مف السيد  /أحمد جمعة محمد حسف المسجؿ لدرجة الماجستير

بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع السابع والعشرون  :بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عادؿ حسف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي عقد امتحانات الدراسات العميا
مرحمة ( الدبموـ ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ) لمعاـ الجامعي 1099/1098ـ الفصؿ الدراسي

األوؿ اعتبا ارً مف 1099/9/93ـ وفقاً لجدوؿ االمتحانات 0
القرار  :ػ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثامن والعشرون  :بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عادؿ حسف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ امتحانات الدراسات
العميا مرحمة ( الدبموـ ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ) لمعاـ الجامعي 1099/1098ـ الفصؿ

الدراسي األوؿ 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس عمي التشكيؿ المقدـ 0

الموضوع التاسع والعشرون  :بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عادؿ حسف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة المالحظة ألعماؿ
االمتحانات لمدراسات العميا مرحمة ( الدبموـ ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ) لمعاـ الجامعي

1099/1098ـ الفصؿ الدراسي األوؿ 0

القرار  :ـ وافؽ المجمس عمي التشكيؿ المقدـ 0
الموضوع الثالثون  :ػ بشأف منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية لمباحث/
عاطؼ محمد محمد أحمد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير برنامج

أنشطة حركية مقترح عمي تنمية بعض الميارات الحركية األساسية والتواصؿ االجتماعي لدي

االطفاؿ التوحدييف "

القرار  :ػ وافؽ المجمس 0
الموضوع الحادي والثالثون  :ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة /
أمؿ مصطفي كماؿ مراد بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تدريبي

باستخداـ الوسط المائي عمي تحسيف مستوي أداء بعض الميارات األساسية العبي رياضة

المبارزة "

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثاني والثالثون  :ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة /
شيماء ماىر محمد حسف بقسـ الترويح الرياضي وعنواف الرسالة " دراسة تحميمية لممشكالت

التي تواجو اإلتحاد العاـ وجمعيات الكشافة والمرشدات بجميورية مصر العربية 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثالث والثالثون  :ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث /
سيد محمد محمد توني بقسـ الترويح الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج الكتروني

ترويحي عمي تنمية الوعي الترويحي لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بمدينة المنيا"
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الرابع والثالثون  :ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث  /أمير

نادي شوقي بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة " تأثير أحجاـ كفوؼ اليديف عمي

العضالت العاممة والمقابمة لمذراعيف في سباحة الزحؼ عمي البطف "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الخامس والثالثون  :ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة /

رشا إبراىيـ شعراوي بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية وعنواف الرسالة

" الطالقة النفسية وعالقتيا ببعض الجوانب الدافعية لدي طالبات كمية التربية الرياضية جامعة

المنيا "

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع السادس والثالثون  :بشأف مد فترة التسجيؿ لدرجة الدكتوراه في التربية الرياضية

لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ  :ػ

9ػ الباحث  /محمد عبدالرحيـ بدوي بقسـ عموـ الصحة الرياضية لمدة عاـ ثاف 0

1ػ الباحث  /محمد سمير محمد شوقي بقسـ عموـ الصحة الرياضية لمدة عاـ ثاف 0
3ػ الباحث  /كريـ محمود محمد يحي بقسـ عموـ الصحة الرياضية لمدة عاـ ثاف 0

4ػ الباحث  /محمد يحي طو معزوز بقسـ عموـ الحركة الرياضية لمدة ستة أشير 0
5ػ الباحث  /محمد محمود عبدالرشيد بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف 0
6ػ الباحث  /أحمد محسف عبدالمنعـ بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف 0
7ػ الباحث  /عمي رجب محمود بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثاف 0

8ػ الباحث  /طارؽ صفوت محمد بقسـ عموـ الحركة الرياضية لمدة ستة أشير 0

9ػ الباحث  /أحمد صالح عبدالرحيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثاف 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0
الموضوع السابع والثالثون  :بشأف مد فترة التسجيؿ لدرجة الماجستير في التربية الرياضية

لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ  :ػ

9ػ الباحث  /رامي رضا عبدالرحمف بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0

1ػ الباحث  /محمد حامد أحمد شحاتة بقسـ عموـ الصحة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0

3ػ الباحث  /محمد أيوب أحمد بقسـ عموـ الصحة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0

4ػ الباحث  /مصطفي عبدالنعيـ محمد بقسـ عموـ الحركة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0

5ػ الباحث  /حساـ أبوالمجد عبدالعزيز بقسـ عموـ الحركة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0
6ػ الباحث  /كريـ عبدالغني أحمد بقسـ عموـ الحركة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0

7ػ الباحث  /أحمد جمعة محمد حسف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ رابع 0
8ػ الباحثة  /نسمة سيد فتحي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثالث 0
9ػ الباحث  /أحمد كماؿ محمد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 0

90ػ الباحث  /عبدالرحمف محمد إبراىيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ رابع 0
99ػ الباحثة  /زينب محمد عبدالعزيز بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 0
91ػ الباحثة  /فاطمة الزىراء صالح بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0

93ػ الباحثة  /مروة محمد أحمد عبدالعاطي بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0
94ػ الباحث  /كيرلس ماىر عبدالمسيح بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة عاـ ثالث 0
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثامن والثالثون  :بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية

الرياضية لمباحث  /حازـ صالح عبدالمولي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة

" رؤية مستقبمية لمنياج التربية الرياضية لتالميذ الحمقة األولي بالتعميـ األساسي مف (6ػػ)9

سنوات بجميورية مصر العربية في ضوء معايير الجودة "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ0د/أبوالنجا أحمد عز الديف

أستاذ طرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية

أ0د/عثماف مصطفي عثماف

أستاذ طرؽ التدريس ورئيس القسـ بالكمية " مشرفاً "

أ0د/ىشاـ محمد عبدالحميـ

جامعة المنصورة

أستاذ طرؽ التدريس بالكمية

أ0د/عبدالعزيز محمد عبدالعزيز أستاذ المناىج بالكمية
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

" مناقشاً "
" مشرفاً "

" مناقشاً "

الموضوع التاسع والثالثون  :بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية
الرياضية لمباحث  /طارؽ أحمد بياء الديف بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " نموذج

مقترح لتطبيؽ نظاـ االحتراؼ عمي مكاف كرة اليد "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ0د/أنور وجدي عمي الوكيؿ

أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية

أ0د/محمد عبدالعظيـ شميس
أ0د/محمد فتحي محمد توني

" مشرفاً "

أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية ػػ
السادات

أ0ـ0د/بسمة إبراىيـ عبدالبصير

" مناقشاً "

" مناقشاً "

أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية

"مشرفاً"

أستاذ اإلدارة الرياضية المساعد بالكمية

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع األربعون  :بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية

الرياضية لمباحث  /أيمف محمد خميؿ محمد بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة " تصميـ جياز

الكتروني لممكفوفيف لضبط مسار العد في سباؽ  60متر "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ0د/أحمد سعد الديف محمود
أ0د/محمد السيد برىومة

أستاذ ألعاب القوي بقسـ تدريب مسابقات الميداف والمضمار

" مناقشاً "

جامعة االسكندرية

أستاذ تدريب ألعاب القوي بقسـ ألعاب القوي بالكمية "مشرفاً"

أ0ـ0د/محمد حسيف دكروري أستاذ ألعاب القوي المساعد ورئيس القسـ بالكمية "مناقشاً"
القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الحادي واألربعون  :بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحث  /حسف عبد النبي حسف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف
الرسالة

" تأثير أسموب التطبيؽ الذاتي متعدد المستويات باستخداـ الحاسب اآللي عمي معمـ

بعض المسابقات الميداف والمضمار لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ
أ0د/ىشاـ محمد عبدالحميـ

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية

أ 0د/عبدالناصر جبر حسيف

أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ لتدريس بكمية التربية
الرياضية جامعة أسواف

أ0د/فاطمة محمد محمد فميفؿ

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية

أ0ـ0د/رشا ناجح عمي

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

"مشرفاً"

" مناقشاً "

"مشرفاً"

"مشرفاً"

الموضوع الثاني واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية

لمموافقة عمي استعانة اآلقساـ بالكمية بممتحنيف خارجييف لممساعدة في أعماؿ االمتحانات الشفوية والعممية
وذلؾ لضماف تحقيؽ العدالة والموضوعية 0

القرار  :ـ

وافؽ الجمس 0

الموضوع الثالث واألربعون  :ػبشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية
لمموافقة عمي مواصفات الورقة االمتحانية لمقررات المستويات األربع مف ناحية المواصفات لمفصؿ الدراسي ،
كما أوصي المجمس بتعميميا عمي األقساـ العممية بالكمية 0

القرار  :ـ

وافؽ المجمس 0

الموضوع الرابع واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية

لمموافقة عمي التأكيد عمي تطبيؽ استمارات تقييـ الطالب 0
القرار  :ػ وافؽ المجمس 0

الموضوع الخامس واألربعون  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية
لمموافقة عمي ما جاء بنتائج التحميؿ االحصائي لمتعرؼ عمي األساليب المختمفة المتبعة في تقويـ الطالب كما
وافؽ عمي أف يعمـ عمي السادة رؤساء األقساـ الطالع السادة أعضاء ىيئة التدريس باالجراءات التصحيحية
القرار  :ػ وافؽ المجمس 0

الموضوع السادس واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد

بالكمية لمموافقة عمي تخصيص ( )5درجات مف درجات أعماؿ السنة لمطالب المشارؾ في التعمـ الذاتي 0

القرار

 :ػ وافؽ المجمس 0

القرار

 :ػ وافؽ المجمس

الموضوع السابع واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية
لمموافقة عمي إعتماد الدراسة الذاتية لوحدة ضماف الجودة
الموضوع السابع واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية

لمموافقة عمي إعتماد الخطط السنوية لمعاـ الجامعي 1099/1098ـ لوحدة ضماف الجودة 0

القرار

 :ػ وافؽ المجمس

القرار

 :ػ وافؽ المجمس

الموضوع السابع واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية
لمموافقة عمي نتائج استطالعات الرأي 0
الموضوع السابع واألربعون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية

لمموافقة عمي إعتماد التقارير السنوية لمعاـ الجامعي 1097ـ 1098ـ لوحدة ضماف الجودة 0

القرار

 :ػ وافؽ المجمس

و أقفـل المحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل في الجلسة القـادمة
رئيس المجلس
أمين سر المجلس

( أ0د/عمرو سليمان محمد )

( أ0د /طارق محمد صالح الدين )

