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محضر اجتماع مجلس الكلية رقم () 7
المنعقد بتاريخ 1089/3/81م
إنو في يوـ االثنيف الموافؽ ?918@/:/8ـ اجتمع مجمػس الكميػة برئاسة األستاذ الدكتور /طارؽ محمد صالح الديف عميد

الكمية ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف  :ػ

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

8ػ أ1د /إبراىيـ ربيع شحاتة

9ػ أ1د /عاطؼ عبدالرحمف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

:ػ أ1د /حسف حسف عبده عبداهلل

رئيس قسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

;ػ أ 1د /ناصر مصطفي محمد سيد السويفي

رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية

<ػ أ1د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ

رئيس قسـ اإلدارة الرياضية

=ػ أ1د /عثماف مصطفي عثماف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية

>ػ أ1د /بياء الديف عبد الرحمف

رئيس قسـ الترويح الرياضي

?ػ أ1د /مناؿ أحمد أميف السيد

رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي

@ػ أ1د /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ
81ػ أ1د /أحمد فاروؽ خمؼ

رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية

رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب

88ػ أ1د /عمرو سميماف محمد

رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية

89ػ أ1د /خالد حسف توفيؽ

رئيس قسـ الرياضات المائية

8:ػ أ1ـ1د /محمد حسيف دكروري

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ ألعاب القوي

;8ػ أ1د/مكارـ حممي أبوىرجة

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

<8ػ أ1د/اخالص محمد عبدالحفيظ

أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

=8ػ أ 1د /مصطفي حسيف باىي

أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

>8ػ أ1د /عادؿ محمد عيسوي النشار

أستاذ متفرغ بقسـ اإلدارة الرياضية

?8ػ أ1د/بيي الديف إبراىيـ سالمة
@8ػ أ 1د /وجدي مصطفي الفاتح

أستاذ متفرغ بقسـ عموـ الصحة الرياضية
أستاذ بقسـ التدريب الرياضي

91ػ أ1د /محسف إسماعيؿ إبراىيـ

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

98ػ أ1د /محمود إسماعيؿ طمبة

أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي

99ػ أ1د/محسف عمي عمي أبوالنور

أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية

9:ػ أ1د /عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي

أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية

;9ػ أ1د /محمد السيد عمي برىومة
<9ػ أ1د/مرواف عمي عبداهلل

Date: / /200

أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي

أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية
E-mail :

=9ػ أ1ـ1د /حسني حسف عمي عاشور

أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية

>9ػ أ1ـ1د/نجوي محمود عايد

أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية

?9ػ د/شريؼ عبدالمنعـ محمد

مدرس بسـ الترويح الرياضي

@9ػ د/ىناء محمود عمي حسيف

مدرس بقسـ الرياضات المائية

:1ػ أ1د/ىشاـ محمد عبدالحميـ

مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد

واعتذر عن الحضور  :ـ

أ1د /محمد لطفي السيد

)Fax: (086

أ1د /عمر محمد لبيب

)Tel: (086

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 ( )6المنعقد

بتاريخ ?918@/9/8ـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثاني  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ

الكمية لمشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي األعداد المقترح قبوليا في العاـ الجامعي

@9191/918ـ مف الطالب الحاصميف عمي الثانوية العامة 1
القرار :وافؽ المجمس 1

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

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ حالة الطالب  /كريـ خمؼ مصطفي
عبدالجميؿ بالفرقة الثانية في مقرر المبادئ األساسية لكرة السمة 1

القرار :وافؽ المجمس 1
الموضوع الرابع  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تصحيح درجات الطالب  /محمود صالح

عبدالفتاح بالفرقة الرابعة تخصص العاب جماعية 1
القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع الخامس  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ
الكمية لشئوف العميـ والطالب لمموافقة عمي إقامة معسكر دراسي لطالب الفرقة الثانية بنات

لمعاـ الجامعي ?918@/918ـ إلي مدينة جمصة خالؿ فترو شـ النسيـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السادس  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /ناصر مصطفي السويفي
رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية لمموافقة عمي نقؿ السيد الدكتور  /رضا محمد إبراىيـ

المدرس بالقسـ الي درجة شاغرة بكمية التربية الرياضية جامعة بني سويؼ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

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

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي تعييف السيد  /حازـ صالح عبدالمولي

المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس (تخصص مناىج التربية الرياضية) بذات القسـ

والكمية 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع الثامن  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة  /مناؿ أحمد أميف رئيس
قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي ما جاء بتقرير المجنة العممية الدائمة

لترقي األساتذة واألساتذة المساعديف (لجنة الرياضة المدرسية) بشأف تعييف الدكتور  /ناصر
عمر الوصيؼ (أستاذ طرؽ تدريس الجمباز) 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع التاسع  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ

رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب السيدة  /نيي سامي وديع

بكالوريوس تربية رياضية ػػ جامعة المنيا لممعاونة في تدريس مادة الكاراتيو لمفصؿ الدراسي

الثاني ?918@/918ـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع العاشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أحمد فاروؽ خمؼ رئيس
قسـ الرياضات الجماعية والعاب المضرب لمموافقة عمي انتداب السيد  /أيمف ناصر السويفي

لمتدريس بمرحمة البكالوريوس مادة (اختياري األلعاب الفردية ػػ ألعاب مضرب) بكمية التربية

الرياضية جامعة جنوب الوادي الفصؿ الدراسي الثاني ?918@/918ـ وذلؾ يوـ السبت مف

كؿ أسبوع 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الحادي عشر  :ـ بشأف الموافقة عمي تعديؿ الئحة التصوير وذلؾ لتتناسب مع

أسعار السوؽ الحالية 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع الثاني عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /محمد لطفي السيد

رئيس قسـ التدريب الرياضي لمموافقة عمي اشتراؾ األستاذ الدكتور  /وجدي مصطفي الفاتح

ببحث عممي في المؤتمر العممي الدولي الثاني الذي تنظمو كمية التربية جامعة المنيا في

الفترة مف ; ;/9ػػ =918@/;/9ـ بعنواف " تطوير تعميـ وبناء االنساف المعاصر "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالث عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أنور وجدي عمي

الوكيؿ رئيس قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي اشتراؾ الدكتور  /أحمد عزمي إماـ األستاذ

المساعد بالقسـ ببحث في المؤتمر الدولي األوؿ الذي ينظمو مركز التميز التربوي بكمية

التربية جامعة عيف شمس مع األكاديمية المينية لممعمميف والمنعقد في الفترة مف > ػػ ?

أبريؿ @918ـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع الرابع عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /خالد حسف توفيؽ رئيس

قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي التحاؽ ـ1ـ /فايزة كماؿ محمد محمد بالدراسات العميا

بكمية التربية الرياضية جامعة االسكندرية 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الخامس عشر  :ـ بشأف الموافقة عمي منح السيد  /عالء محمد سيد جاد المقيد
بمرحمة الدبموـ قسـ االدارة الرياضية وذلؾ لحصولو عمي تقدير عاـ جيد //لمعاـ الجامعي

?918@/918ـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع السادس عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أنور وجدي عمي

الوكيؿ رئيس قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي اجراء التعديالت الخاصة باإلشراؼ عمي

بعض رسائؿ الماجستير والدكتوراه نظ ارً لوفاة الزميؿ الفاضؿ األستاذ الدكتور  /عادؿ حسف

سيد بإضافة مشرؼ ثالث عمي االبحاث العممية والمشرؼ عمييا 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السابع عشر  :ـ بشأف االعتذار المقدـ مف الدكتورة  /عبير أحمد صادؽ لإلشراؼ

عف رسائؿ الماجستير المشرفة عمييا وذلؾ لقياميا بإجازة رعاية طفؿ لمعاـ الثاني 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع الثامن عشر  :ـ بشػأف إلغاء القيد لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ  :ػ

8ػ الباحثة/جياد أحمد خميفة

بقسـ التدريب الرياضي

9ػ الباحثة/زينب محمد عبدالعزيز

بقسـ التدريب الرياضي

;ػ الباحثة/نسمة سيد فتحي

بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

:ػ الباحث/رامي رضا عبدالرحمف

<ػ الباحث/مصطفي عبدالنعيـ محمد

بقسـ اإلدارة الرياضة

بقسـ عموـ الحركة الرياضية

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع التاسع عشر  :ـ بشأف مد فترة التسجيؿ لمباحث  /عبدالرحمف محمد إبراىيـ بقسـ

التدريب الرياضي لمدة عاـ رابع 1
القرار:ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع العشرون  :ـ بشأف تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية البدنية
والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ  :ػ

8ػػ الباحث  /سيد شمقامي سيد عمي بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " دراسة تحميمية
لدور تكنولوجيا المعمومات والنظـ المساندة والخبيرة في تفعيؿ القدرات االستثمارية بوزارة

الشباب والرياضة "

تحت إشراف  :ـ

أ1د/عاطؼ عبدالرحمف سيد

أ1ـ1د/بسمة إبراىيـ عبد البصير

أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع
أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية

9ػ الطالب  /أيمف سميماف عبدالدايـ بقسـ عموـ الحركة الرياضية وعنواف الرسالة " المحددات

البيوميكانيكية لتصميـ انفوجرافيؾ متحرؾ وأثره عمي تعمـ بعض الميارات األساسية في

الكاراتيو "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/عمرو سميماف محمد

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية ورئيس القسـ بالكمية

أ1د/أسامة محمد عبدالعزيز

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

أ1د/عمر محمد لبيب

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

:ػ الطالبة/فاطمة حسيف محمود بقسـ عموـ الحركة الرياضية وعنواف الرسالة " الموجيات
البيوميكانيكية لتطوير بعض المظاىر الحركية ألداء ميارتي الميب والجراندجوتيو في الباليو "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/عمرو محمد سميماف

أستاذ ورئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

أ1د/أسامة محمد عبدالعزيز

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

أ1د/عمر محد لبيب

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

القرار:ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الحادي والعشرون  :ـ بشأف تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية

البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ  :ػ

8ػ الطالب  /عمي محمد عمي إبراىيـ بقسـ عموـ الحركة الرياضية وعنواف الرسالة " الفروؽ
البيوميكانيكية لتحركات القدميف وعالقتيا ببعض المتغيرات الحركية ألداء مياري االرتماء

الجانبي لحراس مرمي كرة القدـ "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/عمر محمد لبيب

أ1د /أسامة محمد عبدالعزيز

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية بالكمية

9ػ الباحث  /كريـ طارؽ نجيب بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف الرسالة " تأثير
تدريبات القوة الوظيفية عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي المصارعة "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ
د/عامر لطفي أحمد

أستاذ ورئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية

مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية

:ػ الطالب  /حساـ عمي عبدالواحد بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف الرسالة " تأثير
تدريبات خاصة عمي فاعمية األداء الفني ونتائج مباريات الكوميتية "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/بسمات محمد عمي
د/طو أحمد محمد عمي

أستاذ بقسـ المنازالت بالكمية

مدرس بقسـ المنازالت بالكمية

;ػ الطالب/اشرؼ معروؼ محمد عمي بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف الرسالة "

تأثير استخداـ تدريبات خاصة عمي بعض المتغيرات البدنية وفاعمية األداء الياري لدي العبي

المالكمة "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/أشرؼ مسعد إبراىيـ
د/حسني عبدالحي بدوي

أستاذ متفرغ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية

مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية

<ػ الباحث  /أحمد مؤمف شحاتة ميني بقسـ اإلدرة الرياضية وعنواف الرسالة " الشراكة

المؤسسية ودورىا في الحراؾ االجتماعي واالقتصادي باألندية الرياضية بجميورية مصر

العربية "

تحت اشراف  :ـ

أ1د/أنور وجدي عمي الوكيؿ

أ1ـ1د/حسيف محمد عبدالحميـ
أ1ـ1د/ىاني جماؿ يوسؼ

أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية

أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية

أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية

=ػ الطالب  /عبدالرحمف عاطؼ أحمد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب وعنواف
الرسالة " تأثير برنامج تدريبي باستخداـ القدرات التوافقية عمي الضربات الطائرة مف المنطقة

الخمفية بممعب االسكواش "

تحت اشراف  :ـ

أ1ـ1د/خالد عبدالعزيز أحمد
د /فاطمة فاروؽ راتب

أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب

مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب

القرار:ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع الثاني والعشرون  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في

التربية الرياضية لمباحث  /أحمد يسيف محمد معروض بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف
الرسالة " تأثير برنامج ىوائي عمي التغيير الجيني لػػ ADRB9

البيوكيميائية وتركيب الجسـ لدي البدناء "

وبعض المتغيرات

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/عبدالرحمف عبدالباسط مدني
أ1د/ناصر مصطفي السويفي
أ1د/محسف إبراىيـ أحمد

أ1ـ1د/محمد محمد عمي

أستاذ الصحة الرياضية ونائب رئيس الجامعة
لشئوف البيئة ػػ جامعة أسواف

" مناقشاً "

أستاذ التربية الصحية ورئيس قسـ عموـ الصحة "مشرفاً"

أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية

أستاذ مساعد بقسـ عمو الصحة بالكمية

القرار:ـ وافؽ المجمس 1

" مناقشاً "
" مشرفاً "

الموضوع الثالث والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في
التربية الرياضية لمباحث  /أحمد فتحي ىاشـ محمد بقسـ العموـ النفسية وعنواف الرسالة "

الكمالية وعالقتيا بالميارات النفسية واالنياؾ لدي العبي بعض األلعاب الفردية والجماعية

بمحافظة المنيا "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/إخالص محمد عبدالحفيظ

أستاذ عمـ النفس الرياضي المتفرغ بالكمية

أ1د/أحمد محمد الشافعي

أستاذ عمـ النفس الرياضي ػػ جامعة المنصورة "مناقشاً"

أ1د/حسف حسف عبده

أ1ـ1د/عمرو أحمد فؤاد

القرار:ـ وافؽ المجمس 1

"مناقشاً"

أستاذ عمـ النفس الرياضي ورئيس القسـ بالكمية "مشرفاً"

أستاذ مساعد بقسـ العموـ النفسية بالكمية

"مشرفاً"

الموضوع الرابع والعشرون  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية

الرياضية لمباحث  /عبدالمنعـ محمد عمي عبدالرحمف بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة

" تأثير تدريبات تحمؿ القدرة عمي معدؿ الضربات ومستوي االنجاز الرقمي لالعبي التجديؼ

الناشئيف "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/محمد فتحي الكرداني

أ1د /عبدالعزيز عبدالحميد عمر
أ1د/حسيف عمي عبدالساـ
أ1د/خالد حسف توفيؽ
القرار:ـ وافؽ المجمس 1

أستاذ الرياضات المائية المتفرغ وعميد كمية التربية

الرياضية جامعة االسكندرية سابقاً

" مناقشاً "

أستاذ الرياضات المائية المتفرغ بالكمية

"مشرفاً"

جامعة االسكندرية

"مشرفاً"

أستاذ الرياضات المائية بكمية التربية الرياضية

أستاذ الرياضات المائية ورئيس القسـ بالكمية "مناقشاً"

الموضوع الخامس والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في

التربية الرياضية لمباحث  /أحمد مصطفي تغياف عبدالسالـ بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف

الرسالة " اإلبداع التكنولوجي ودوره في تحسيف الميزة التنافسية لألندية الرياضية "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/عاطؼ عبدالرحمف سيد

أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع

أ1د/رانيا مرسي أبوالعباس

أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية

أ1د/محمد فوزي عبدالعزيز

أ1ـ1د/حسيف محمد عبدالحميـ
القرار:ـ وافؽ المجمس 1

أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية
جامعة أسيوط

"مناقشاً"
"مشرفاً"

"مناقشاً"

أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية "مشرفاً"

الموضوع السادس والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحث  /عبداهلل محمد سعد حسيف بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير
الحركي وعنواف الرسالة " تأثير التدريبات الوظيفية عمي مستوي أداء الجممة الحركية في

الجمباز لطمبة كمية التربية الرياضية جامعة المنيا "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/يحي محمد زكريا الحريري
أ1د/مناؿ أحمد أميف

أ1ـ1د/ناصر عمر السيد الوصيؼ
أ1ـ1د/شيماء جماؿ الديف جعفر
القرار:ـ وافؽ المجمس 1

أستاذ تدريب الجمباز بقسـ التمرينات والجمباز "مناقشاً"
أستاذ ورئيس قسـ التمرينات والجمباز بالكمية "مناقشاً"

أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز

أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز

"مشرفاً"

"مشرفاً"

الموضوع السابع والعشرون  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحثة  /إسراء سيد ممدوح إبراىيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف
الرسالة " تأثير برنامج تمرينات نوعية حس ػػ حركية عمي تنمية بعض الميارات الحركية

األساسية لطفؿ ما قبؿ المدرسة "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/محسف إسماعيؿ إبراىيـ
أ1د/عثماف مصطفي عثماف
أ1د/ىاني الدسوقي إبراىيـ
أ1ـ1د/رشا ناجح عمي

القرار:ـ وافؽ المجمس 1

أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس "مناقشاً"
أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس "مشرفاً"

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

"مناقشاً"

أستاذ مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس "مشرفاً"

الموضوع الثامف والعشروف  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية 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 "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/محسف حسيب السيد

أستاذ طرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية

أ1د/عثماف مصطفي عثماف

أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية "مشرفاً"

أ1د/ىشاـ محمد عبدالحميـ
أ1د/مرفت سمير حسيف

جامعة بنيا

أستاذ طرؽ التدريس بالكمية

أستاذ طرؽ التدريس بالكمية

القرار:ـ وافؽ المجمس 1

"مناقشاً"

"مناقشاً"

"مشرفاً"

الموضوع التاسع والعشرون  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحث  /محمد جماؿ خميس عبدالعاؿ بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة

" تأثير تدريبات التالؿ الرممية عمي بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لسباحة

 811متر عدو لطمبة المرحمة اإلعدادية "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ
أ1د/محمد السيد عمي برىومة
أ1ـ1د/إيناس ابوالعال محمد

أ1ـ1د /محمد حسيف دكروري

أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي بالكمية

أستاذ مساعد بقسـ تدريب مسابقات الميداف ػػ
جامعة حمواف

"مشرفاً"
"مناقشاً"

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ ورئيس قسـ ألعاب القوي "مناقشاً"

القرار:ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالثون  :ـ

بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث /

أحمد عبدالمعبود إسماعيؿ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية وعنواف الرسالة " الطالقة
كسمة وعالقتيا باليقظة العقمية لدي العبيف المصارعة بمحافظة المنيا "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/حسف حسف عبده

أستاذ ورئيس قسـ العموـ النفسية بالكمية

أ1د/طارؽ محمد إبراىيـ بدرالديف

أستاذ ورئيس قسـ العموـ النفسية بكمية التربية الرياضية
جامعة االسكندرية
أستاذ عمـ النفس الرياضي المساعد بالكمية

أ1ـ1د/عمرو أحمد فؤاد
القرار:ـ وافؽ المجمس 1

"مشرفاً"

"مناقشاً"

"مناقشاً"

الموضوع الحادي والثالثون  :ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية الرياضية
لمباحث  /محمد مصطفي طو محمود بقسـ عموـ الحركة الرياضية وعنواف الرسالة " ميكانيكية عمؿ الجذع

لضرب كرة القدـ بالرأس وأثرىا عمي توجيو وسرعة المقذوؼ "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/عمرو محمد طو حمويش

أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسـ التدريب جامعة طنطا "مشرفاً"

أ1د/ياسر عاطؼ غريب
أ1د/عمرو سميماف محمد

أستاذ عمـ الحركة الرياضية بقسـ التدريب الرياضي
وعموـ الحركة جامعة طنطا "مناقشاً"

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسـ عموـ الحركة

"مناقشاً"

أ1د/أسامة محمد عبدالعزيز أستاذ عمـ الحركة الرياضية بقسـ عموـ الحركة بالكمية "مشرفاً"
القرار:ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثاني والثالثون  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /محمد لطفي السيد رئيس قسـ
التدريب الرياضي بالموافقة عمي إعتماد متطمبات الجودة بالقسـ مف حيث  :ػ

ػػػ رؤية ورسالة وىدؼ القسـ ػػػ خطة تحسيف نقاط الضعؼ بالقسـ ػػػ الييكؿ التنظيمي لمقسـ
ػػػ ميثاؽ الشرؼ الميني واألخالقي لمقسـ

ػػػ الالئحة الداخمية لمقسـ

ػػػ نظاـ المتابعة واإلشراؼ بالقسـ

ػػػ الدليؿ اإلرشادي لمياـ وصالحيات القسـ

القرار:ـ وافق المجلس 0

ػػػ مجمة القسـ

الموضوع الثالث والثالثون  :بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية لمموافقة

عمي التأكيد عمي تبني المعايير األكاديمية القياسية لقطاع التربية الرياضية لضماف تحقيؽ وتطبيؽ نظـ
الجودة ومعايير االعتماد بالكمية 1

القرار  :ـ وافق المجلس 0
أمين سر المجلس

( أ0د/عمرو سليمان محمد )

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

( أ0د /طارق محمد صالح الدين )

