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  ( 4)مجلس الكلية رقم    اجتماعمحضر     
   م71/71/1078بتاريخ    المنعقد

 

عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ77/71/1078 ؽالمواف االثنيف يـو 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                     حسف عبده عبداهلل  د/ حسف 0ػ أ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي                         د/ محمد لطفي السيد 0أػ 5
 قسـ اإلدارة الرياضية  رئيس             أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿد/0ػ أػ6
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                          اف مصطفي عثمافعثمد/ 0أ ػ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         د/ بياء الديف عبد الرحمف                 0ػ أ8
 الحركي رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير                         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
 ـ الحركة الرياضيةرئيس قسـ عمو                        د/ عمرو سميماف محمد   0ػ أ71
 رئيس قسـ الرياضات المائية                      خالد حسف توفيؽ        د/ 0ػ أ73
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 0ـ0ػ أ74
 بقسـ المناىج وطرؽ التدريس أستاذ متفرغ            د/مكاـر حممي أبوىرجة                0ػ أ75
 أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية  عبدالحفيظ                      د/اخالص محمد0ػ أ76
 أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية                          د/مصطفي حسيف باىي  0ػ أ77
 أستاذ متفرغ بقسـ اإلدارة الرياضية              د/ عادؿ محمد عيسوي النشار       0أ ػ78
 أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                      د/بيي الديف إبراىيـ سالمة   0ػ أ79
  أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس             د/ محسف إسماعيؿ إبراىيـ 0أػ 10
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                     د/ محمود إسماعيؿ طمبة     0أ ػ17
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                     د/محسف عمي عمي أبوالنور  0ػ أػ11
 ضات المائيةأستاذ متفرغ بقسـ الريا       د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        0ػ أ13
  أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي   د/ محمد السيد عمي برىومة 0أػ 14
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية        د/ عمرو محمد طو حمويش              0ػ أ15
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية                           د/مرواف عمي عبداهلل  0ػ أ16
  الرياضات المائية أستاذ مساعد بقسـ                 حسف عمي عاشور حسني د/ 0ـ0أػ 17
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                         د/نجوي محمود عايد 0ـ0أػ 18
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                          د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 19
 مدرس بقسـ الرياضات المائية                       د/ىناء محمود عمي حسيف  ػ 30
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                       د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 0أػ 37
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 واعتذر عن الحضور : ـ         
              د/ وجدي مصطفي الفاتح 0د/ ناصر مصطفي السويفي          أ0أ

 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  3جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  0ـ 79/77/1078 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ أفػ بش:  انيالموضوع الث
العممي لمفصؿ الدراسي األوؿ  امتحاناتتأجيؿ  لمموافقة عميالكمية لمشئوف التعميـ والطالب 

 أسمائيـ وىـ : ػ  اآلتيـ لمطالب 1078/1079لمعاـ الجامعي 
 الفرقة األولي  ػ الطالب / أحمد نوح أحمد عبد الفضيؿ 7
 الفرقة الثانية    ػ الطالبة / أية عامر حممي 1
 الفرقة الثالثة  سالـ سالمة رشدي إبراىيـ ػ الطالب / ا3

  0وذلؾ نظرًا لتقدميـ بتقارير طبية تفيد بحالتيـ الصحية 
 0وافؽ المجمس   القرار:

ة دور ( طالب درجة البكالوريوس في التربية الرياضي1)عدد منح   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
( 657( بدالف ) 653ـ حيث أنيـ سقطوا سيوًا ، وتعديؿ اإلحصائية لتصبح )1078مايو 
   0 ـ 1078لعاـ لبكالوريوس في التربية الرياضية درجة ا
 0  وافؽ المجمس القرار:

%( في 50مرحمة البكالوريوس إلي )رفع النسبة المقررة بطالب  ػ بشأف:  الرابعالموضوع  
 مقررات : ػ 

 يقات في التدريب الرياضي ػ تطب7
 الرياضي  االنتقاءػ 1
 ػ عمـ التدريب الرياضي 3

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

ظرًا % ( ن 50الكمية لمشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي رفع نسبة غياب الطمبة إلي ) 
  0 لمشاركتيـ في األنشطة الجامعية وداخؿ إطار الكمية

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ  ػ بشأف:  السادسالموضوع  
الكمية لمشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيالت الكنتروالت لمفرؽ الدراسية األربعة 

 ـ كاألتي : ػ 1078/1079ة البكالوريوس لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي لمرحم
 ػػػ كنتروؿ الفرقة األولي 

 رئيسًا   د/ محمد فوزي عبد العزيز 0ػ أ7
 عضوًا   د/ لبني محمود سنوسي 0ـ0ػ أ1
 عضوًا    ػ د/ إحساف حسني أحمد 3
 عضوًا    ػ د/ ىناء محمود عمي 4
 عضوًا    حمود ػ د/ محمد خمؼ اهلل م5
 عضوًا     ػد/ إسالـ منصور 6

 ػػػػ كنتروؿ الفرقة الثانية : ػ 
 رئيسًا   د/ عبد الحميـ فتحي عبد الحميـ 0ػ أ7
 عضوًا    د/ نجوي محمود عايد 0ـ0ػ أ1
 عضوًا     ػ د/ أحمد راشد حسف 3
 عضوًا    ػ د/ وليد مصطفي ىاروف 4
 عضوًا     ػ د/ عامر لطفي أحمد 5
 كنتروؿ الفرقة الثالثة : ػ  ػػػػ
 رئيسًا    د/ ىانئ حسف كامؿ 0ػ أ7
 عضوًا     ػ د/ يحيي أحمد كامؿ 1
 عضوًا    ػ د/ ىاني جماؿ يوسؼ 3
 عضوًا     ػ د/ حمادة صحصاح 4
 عضوًا    ػ د/ أيمف ناصر السويفي 5

 ػػػ كنتروؿ الفرقة الرابعة : ػ 
 رئيسًا    د/ عمرو سميماف محمد 0ػ أ7
 عضوًا   د/ بسمة إبراىيـ عبد البصير 0ـ0أ ػ1
 ػ د/ إيياب أحمد راضي                       عضوًا 3
 عضوًا    ػ د/ محمد فتحي عبد الحافظ 4
 عضوًا     ػ د/ بدري عيد حماد 5
 عضوًا   ػ د/ مصطفي شادي أبو السعود 6



 ػػػ كنتروؿ التخمفات : ػ 
 ًا رئيس  د/ عاطؼ عبد الرحمف سيد 0ػ أ7
 عضوًا     ػ د/ ياسر عبد الرشيد 1

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
عبد الحميـ فتحي عبد الحميـ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  السابع الموضوع

 وىـ:ػ  االمتحاناتالسادة ألعماؿ  انتدابرئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي 
  السيد السعيد  د/ ماجد محمد0ػ أ7
 د/ سامي عبد السالـ عبد المطيؼ 0ػ أ1
 ػ السيد/ نبيؿ صفوت عنتر 3
 ػ السيد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد 4
  ػ السيدة/ رشا محمد عبد العزيز 5

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
حسف حسف عبده رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  الثامن الموضوع

الدكتور/ إبراىيـ  انتدابالرياضية لمموافقة عمي  واالجتماعيةالعمـو النفسية والتربوية  قسـ
رشاد محمد األستاذ المساعد بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا إلي كمية التربية الرياضية 
جامعة بني سويؼ لتدريس بعض المقررات الدراسية لمدراسات العميا الفصؿ الدراسي األوؿ 

  0ـ يومي ) الخميس والسبت ( مف كؿ أسبوع 1078/1079ـ الجامعي لمعا
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ناصر مصطفي السويفي بشأف  : ـ  التاسع الموضوع

 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي إنتداب كؿ مف : ػ 
 دني د/ عبد الرحمف عبد الباسط م0ػػػ أ
 د/ عالء الديف محمد محمد عميوة 0ػػػ أ
 د/ أحمد عبد السالـ عطيتو 0ػػ أ

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / رئيس قسـ الرياضات بشأف  : ـ  العاشر الموضوع

قي المنتدب بقسـ  الرياضات المائية لمموافقة عمي إدراج السيد/ عبد الحميد كامؿ عبد البا
 ـ 1078/1079العممي لمعاـ الدراسي  االمتحافجمسات رئيس الجامعة ضمف موافقة بالمائية 

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



د/ محمد حسيف دكروري القائـ 0ـ0المذكرة المقدمة مف أبشأف  : ـ  الحادي عشر الموضوع
السيد / محمد مدحت محمد عمي الي بعمؿ رئيس قسـ ألعاب القوي لمموافقة عمي انتداب 

  0ـ 1078/1079عممية بالكمية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي الجمسات الامتحانات 
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
/ مايسة بياء رياض محمد المقيدة الطمب المقدـ مف الباحثة بشأف  : ـ  الثاني عشر الموضوع

نظرًا لتعاقدىا  تجميد قيدىا لمموافقة عمي ـ1078/1079لدرجة الدكتوراه لمعاـ الجامعي 
  0بالمممكة العربية السعودية  

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
خالد حسف توفيؽ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  الثالث عشر الموضوع 

مانيا بدوف رئيس قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي مد إجازة مرافقة الزوجة المتواجدة بأل
   0ـ 13/7/1079مرتب لمدة عاـ لمسيد الدكتور/ أحمد حسف نظمي إعتبارًا مف 

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ أحمد فاروؽ خمؼ رئيس  بشأف : ـ  الرابع عشر الموضوع

وف مرتب لألستاذ قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي اإلجازة الخاصة بد
 0ـ 4/7/1079ـ وحتي 7/7/1079حسنيف وذلؾ أبداء مف  الدكتور/ شعباف عيد

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
الطمب المقدـ مف األستاذ المساعد الدكتور/ أحمد حسف  بشأف : ـ  الخامس عشر الموضوع

بألمانيا  فرصةال نظمي األستاذ المساعد بقسـ الرياضات المائية لمموافقة لو لمعمؿ إف وجدت
حيث أنو قاـ بتجديد إجازة المرافقة لزوجة بألمانيا لمدة عاـ يبدأ مف تاريخ انتياء أجازه العاـ 

  0السابؽ
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

محمد سعد الممموؾ األستاذ /  د0ـ0أالمذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  عشر  السادس الموضوع 
( جياز  3لمكمية لعدد )  إىدائوفقة عمي قبوؿ المساعد بقسـ الرياضات الجماعية لمموا

  Dellشاشة  بمشتمالتوجيجا  500جيجا ىارد  4( رامات  coris)  ؽكوراي فايكمبيوتر 
  LCD  0بوصة  77

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
 
 



سفة في التربية البدنية والرياضية منح درجة دكتوراه الفم بشأف : ـعشر   السابع الموضوع
مد طو أحمد محمد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير برنامج لمباحث / مح

التعميـ المنعكس عمي بعض ميارات جياز الحركات األرضية في الجمباز  باستخداـمقترح 
   0لممعاقيف حركيًا 

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
في التربية الرياضية مد فترة التسجيؿ لدرجة الماجستير  بشػأف : ـ عشر  الثامنالموضوع  

  0لمباحثة / سارة عبد الرحمف عبد الرحيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة ستة أشير 
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تجديد تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في بشأف  : ـ عشر  التاسعالموضوع  

 واالجتماعيةالعمـو النفسية والتربوية التربية الرياضية لمباحث/ أحمد محمد ربيع صاوي بقسـ 
  0الرياضية 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية بشأف  : ـ العشرونالموضوع  

اهلل بقسـ الترويح الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير حمدمحمود فوزي محمد / الرياضية لمباحث 
ألطفاؿ  ض الجوانب الفسيولوجية ومعني الحياهعمي بع ياستشفائياضي برنامج ترويحي ر 

  0 مرض القمب " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ

 أستاذ جراحة القمب بمعيد القمب القوي جامعة القاىرة "مشرفاً"  د/ نشأت أحمد عبد الحميد 0أ 
 لبرامج الترويحية ورئيس قسـ الترويح بالكمية "مناقشاً"د/ بياء الديف عبد الرحمف   أستاذ ا0أ
 د/ محمد عمارة أحمد سميماف أستاذ جراحة القمب بمعيد القمب القوي جامعة القاىرة"مناقشاً" 0أ
 د/ أماني شعباف عبد المطيؼ أستاذ مساعد بقسـ الترويح الرياضي بالكمية      "مشرفاً" 0ـ0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة دكتوراه الفمسفة بشأف  : ـ والعشرونالحادي  وضوع  الم

في التربية البدنية والرياضية لمباحث/ حاـز صالح عبد المولي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 
وعنواف الرسالة " رؤية مستقبمية لمنياج التربية الرياضية لتالميذ الحمقة األولي بالتعميـ 

  0( سنوات بجميورية مصر العربية في ضوء معايير الجودة  9ػػ  6ي مف ) األساس
 
 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ
 أستاذ طرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة  د/ أبو النجا أحمد عز الديف  0أ

 "مناقشاً"                               المنصورة                                          
 د/ عثماف مصطفي عثماف     أستاذ طرؽ التدريس ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس 0أ

  بالكمية                                   " مشرفًا "                                          
 يس بالكمية                     " مشرفًا " د/ ىشاـ محمد عبد الحميـ     أستاذ طرؽ التدر 0أ
 د/ عبد العزيز محمد عبد العزيز أستاذ المناىج بالكمية                          "مناقشًا " 0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية بشأف  : ـ  والعشرون الثانيالموضوع  
لباحث/ مياب محمود عمي عبد الحؽ بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير  الرياضية

برنامج تأىيؿ حركي عمي ميكانيكة المشي لدي مصابي تفمطح القدميف لتالميذ المرحمة األولي مف 
 التعميـ األساسي " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ
 السويفي        أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية ورئيس القسـ "مناقشًا"د/ ناصر مصطفي 0أ
 د/ محسف إبراىيـ أحمد           أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية                "مشرفاً" 0أ
 " مشرفاً"          أستاذ الميكانيكا الحيوية بالكمية       د/ عمرو محمد سميماف           0أ
   ػػ جامعة جنوب الوادي "مناقشاً" والتأىيؿ ػ اإلصاباتأستاذ     تو   حمد عبد السالـ عطيد/ أ0أ
 د/ محمد محمد عمي          أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية      "مشرفًا"0ـ0أ
   0 وافؽ المجمسالقرار : ـ  

الجودة واالعتماد بالكمية  ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة الموضوع الثالث والعشرون :
لمموافقة عمي مشروع مقترح لمراكز التدريب الرياضي لأللعاب الجماعية والفردية بالكمية حتي يتثني 

  0ـ 1079أخذ إجراءات التفعيؿ ليتـ البدء في العمؿ بدءًا مف شير يونيو 
   0وافؽ المجمس القرار : ـ 

مقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية لمموافقة : ػ بشأف المذكرة ال الموضوع الرابع والعشرون
عمي مد فترة عمؿ المكتبة لخدمة طالب الدراسات العميا مف الساعة الثانية إلي الساعة الخامسة 

  0عصرًا 
   0ػ وافؽ المجمس  القرار :

ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  الموضوع الخامس والعشرون :
  0بالكمية لمموافقة عمي تأكيد قواعد تظممات الطالب مف نتائج االمتحانات بالكمية 

  0وافؽ المجمس  القرار :



ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  الموضوع السادس والعشرون :
متحانات ونظـ عمؿ بالكمية لمموافقة عمي تحديث دليؿ إلدارة االمتحانات الذي ينظـ إجراءات اال

  0الكنتروالت 
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد : ػ  السابع والعشرونالموضوع  

لمعاـ الجامعي  وخطط التحسيف لممعايير بالكمية لمموافقة عمي إعتماد اإلجراءات التصحيحية
 لوحدة ضماف الجودة ـ  1077/1078

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 يستجد من أعمال : ـ  ما

ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة / مناؿ أحمد أميف رئيس  الموضوع الثامن والعشرون :
قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب السادة اآلتي أسمائيـ لممشاركة في 

 ـ وىـ : ػ 1078/1079ية والشفوية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي أعماؿ االمتحانات العمم
 ػ أزىار فتحي رتيب 7
 ػ فاتف فايز محمد 1
 ػ شريؼ محمد نصار 3

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 

   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
 

 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


