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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ:32/21/312 ؽالمواف االثنيف يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

             ف الدراسات العميا والبحوث وكيؿ الكمية لشئو                        عاطؼ عبد الرحمف سيدد/ 1أػ 2
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     عبد العزيز محمد عبد العزيزد/ 1ػ أ3
 د/عمرو سميماف محمد                             وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1ػ أ4

   رئيس قسـ التدريب الرياضي                       د/محمد لطفي السيد         1ػ أ5
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية              د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ1ػ أ6
 رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب                              د/ أحمد فاروؽ خمؼ   1ػ أ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي                      بياء الديف عبد الرحمف    د/ 1ػ أ8
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                        د/ ىشاـ محمد عبد الحميـ 1ػ أ9
 د/ مناؿ أحمد أميف                                رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي 1ػ أ:

 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةرئيس                       الحميـ فتحي عبدالحميـعبد د/1أػ 21
 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية                      محسف إبراىيـ أحمد       د/ 1ػ أ22
 الرياضية ةجتماعيد/ إبراىيـ ربيع شحاتة                            رئيس قسـ العموـ النفسية والتربوية واال1ػ أ23
 د/ خالد حسف توفيؽ                             رئيس قسـ الرياضات المائية 1ػ أ24
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أػ 25
 دريب الرياضي د/ وجدي مصطفي الفاتح                         أستاذ بقسـ الت1ػ أ26
  محمود إسماعيؿ طمبة                         أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي  د/1ػ أ27
 الرياضية ةد/ حسف حسف عبده                             أستاذ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعي1ػ أ28
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية     د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي          1ػ أ29
 أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية                د/ ناصر مصطفي سيد           1ػ أ:2
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                       د/عثماف مصطفي عثماف  1ػ أ31
 تاذ بقسـ اإلدارة الرياضية أس                      د/محمد فوزي عبدالعزيز   1ػ أ32
 د/ عمر أحمد عمي                              أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 1ػ أ33
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية            د/ بسمات محمد عمي شمس الديف   1ػ أ34
 أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية                        د/ أسامة محمد عبدالعزيز 1ػ أ35
 أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                   د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ 1ػ أ36
 د/ خالد عبدالعزيز أحمد                     عف األساتذة المساعديف 1ـ1ػ أ37
 عف األساتذة المساعديف   د/ رشا ناجح عمي                        1ـ1ػ أ38
 ػ د/ حسف عبدالحي بدوي                          عف المدرسيف 39
  عف المدرسيف                           ػ د/ بدري عيد حماد      :3
 عف وحدة الجودة بالكمية                            ػ د/ ياسر عبدالرشيد    41
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 د/ محمد السيد عمي برىومة 1د/ محمد سميماف محمود              أ1أ
 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف     

  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد 2)مجمس الكمية رقـ  اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1ـ :312/:/27 بتاريخ

   1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تحويؿ الطالب مف أبناء محافظة المنيا المتقدميف 

تربية الرياضية بجامعات ) الزقازيؽ ػػ دمياط ػػ السادات ( إلي كمية بطمبات تحويؿ مف كميات ال
  1جامعة المنيا  ةالتربية الرياضي

 1وافؽ المجمس   القرار:
مف األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد وكيؿ  المقدمةالمذكرة   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا

لب / محمود يحي شعباف مف قسـ تحويؿ الطاالكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
  1الرياضات المائية إلي أي قسـ آخر نظرًا لظروفو الصحية 

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

ارة شئوف الطالب بالكمية الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي دورة تدريبية لمعامميف بإد
في مبادئ الحاسب اآللي وذلؾ بتكميؼ السيد الدكتور/ أحمد عزمي إماـ األستاذ المساعد 

  1الرياضية لتنفيذ ىذه الدورة  ةبقسـ اإلدار 
 1وافؽ المجمس  القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ  ػ بشأف:  الخامسالموضوع  
ـ :312ية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي لجاف المراقبة والمالحظة لدور نوفمبر الكم

  1لمفرقة الرابعة 
 1   وافؽ المجمس القرار:

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز األستاذ الدكتور/ بشأف المذكرة المقدمة مف  : ـ  السادسالموضوع  
افقة عمي انشاء مراكز تدريب رياضي وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لممو 

األلعاب الرياضية ) جماعية ػػ فردية ( وذلؾ مف خالؿ استخداـ المنشآت الرياضية لجميع 
   1الخاصة بالكمية في غير أوقات العمؿ الرسمية 

  1 ػ وافؽ المجمس القرار :



عمؿ رئيس قسـ د/ محمد دكروري القائـ ب1ـ1المذكرة المقدمة مف أ ػ بشأف:  السابعالموضوع  
ألعاب القوي لمموافقة عمي تجديد اجازة المرافقة الخاصة بالسيد الدكتور / محمد سعد محمد 

ور بتجديد االجازة لمدة عاـ اعتبارًا مف ف المذكالممموؾ وذلؾ بناء عمي الطمب المقدـ م
  1ـ 3131/:/23ـ وحتي :312/:/24

 1 بعد استيفاء األوراؽ  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المرسمة مف الوحدة الحسابية بكمية دار العمـو لمموافقة  ػ بشأف:  الثامنلموضوع  ا

عمي عقد اتفاؽ خاص بمنظومة الدفع األلكتروني يتيح قصر أياـ االنتفاع لمبنؾ بالمدفوعات 
  1نظير عمولة مقررة 

 1خالؿ ثالثة أياـ وافؽ المجمس القرار : ـ
رة المقدمة مف األستاذ الدكتور / محمد سميماف محمود رئيس المذك بشأف : ـ  التاسع الموضوع

األستاذ المساعد / أيمف محروس سيد إلي  ةقسـ عمـو الحركة الرياضية لمموافقة عمي ترقي
  1درجة أستاذ الميكانيكا الحيوية بذات القسـ والكمية 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
األستاذ الدكتور / محسف إبراىيـ أحمد رئيس المذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  العاشر الموضوع

د/ وليد حسيف حسف محمود بوظيفة 1ـ1قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي تعييف أ
  1أستاذ االصابات الرياضية بذات القسـ والكمية 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
اء الديف عبدالرحمف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بيبشأف  : ـ  الحادي عشر  الموضوع

الدكتور / شريؼ عبدالمنعـ محمد إلي درجة  ةرئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي ترقي
   1) أستاذ مساعد ( بذات القسـ والكمية 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة بشأف  : ـ  الثاني عشر الموضوع
سـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية لمموافقة عمي انتداب األستاذ رئيس ق

   1الدكتور/صبري عمراف عطية إلي كمية التربية الرياضية جامعة مطروح لمدة عاـ كامؿ 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
بخصوص  الطمب المقدـ مف الطالب / معتز أيمف أحمدبشأف  : ـ  الثالث عشر الموضوع

 1الموافقة عمي قبوؿ كولدير مياه )مبرد( وذلؾ إىداء منو لمكمية 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



بشأف الطمب المقدـ مف الطالبة / رضوي محمد حسف بخصوص  الموضوع الرابع عشر : ـ
 1الموافقة عمي قبوؿ كولدير مياه )مبرد( وذلؾ إىداء منيا لمكمية 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
د/ أيمف محروس ميني األستاذ بقسـ 1أبشأف الطمب المقدـ مف  موضوع الخامس عشر : ـال

( جياز كمبيوتر وذلؾ إىداء منو 5بالكمية لمموافقة عمي قبوؿ عدد )عمـو الحركة الرياضية 
  1لمكمية 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
 طالب ( : ػ   4الموافقة عمي منح درجة دبمـو لعدد ): ػ بشأف  عشر  السادسالموضوع  

 ( طالب قسـ عمـو الحركة الرياضية 3ػػ ) 
 ( طالب قسـ اإلدارة الرياضية 2ػػ ) 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عاطؼ عبدالرحمف سيد بشأف  : ـ  عشر  السابع الموضوع

سيتـ إلغاء قيد جميع الباحثيف  وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي أنو
في مرحمة الماجستير الذيف مر عمي قيدىـ ثالث سنوات ) ستة فصوؿ دراسية ( بدوف اجتياز 
جميع المقررات ، كما سيتـ إلغاء قيد جميع الباحثيف الذيف مر عمي قيدىـ خمس سنوات 

    1بدوف تسجيؿ موضوع بحث 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة لمقدمة مف األستاذ الدكتور / عاطؼ عبدالرحمف سيد بشأف  : ـ  شرع  الثامن الموضوع

لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي قيد الطالب المتقدميف لمدراسات وكيؿ الكمية 
 ـ وىي كالتالي : ػ 3131/:312العميا لمعاـ الجامعي 

 باحث  26  ػػ مرحمة الدكتوراه
 حث با 58  ػػ مرحمة الماجستير 

 باحث  7   ػػ مرحمة الدبمـو 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية بشأف  : ـ  عشر  التاسع الموضوع

برنامج لمباحث / كريـ محمد محمد يحي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير 
   العبي اإلسكواش "   ظيفية لديتحمؿ الكتيكي عمي بعض المتغيرات الو 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



بية البدنية والرياضية لمباحث / التر منح درجة الماجستير في بشأف  : ـ  العشرون الموضوع 
محمود عواد فرغمي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير برنامج ومشروب 

 ( سنة "  56ػػػ  51الستقاللية مف سف ) مقترح عمي المرضي المصابوف بالمتالزمة ا
 1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـ  الحادي والعشرون الموضوع

كريـ عبدالغني أحمد بقسـ عمـو الحركة الرياضية وعنواف الرسالة " المؤشرات لمباحث / 
فاؿ األسوياء لتطويرىا ألقرانيـ مف ذوي التأخر الحركي في البيوميكانيكية لحركة المشي لألط

 مرحمة الميد " 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـ  العشرونو  الثاني  الموضوع
يفية محمد أحمد محمد بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة " تأثير تدريب القوة الوظلمباحث / 

باستخداـ المقاومات المتنوعة عمي بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لناشئ 
 دفع الجمة " 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية ػ بشأف  : والعشرون  الثالثالموضوع  

 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
باحث / طارؽ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف ػػ ال2

الرسالة " تأثير استخداـ حقيبة الصراع عمي بعض العناصر البدنية الخاصة والمستوي 
 المياري لالعبي المصارعة الرومانية " 

 تحت اشراف : ـ 
 ت والرياضات الفردية د/ محسف عمي عمي أبوالنور     أستاذ بقسـ المنازال1أ

ػػ الباحث / فواز ربيع صالح بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير برنامج 3
كي عمي تأىيؿ تأىيمي باستخداـ التمرينات المائية عمي بعض المتغيرات الوظيفية والمدي الحر 

 إصابة الرباط الصميبي األمامي لمفصؿ الركبة " 
 تحت اشراف : ـ 

 سف إبراىيـ أحمد               أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية د/ مح1أ
 أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية           د/ عبدالرحمف منصور  1ـ1أ



ػػ الباحثة / أسماء محمد خميفة إبراىيـ بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير 4
عمي بعض المتغيرات البيولوجية لمرضي التياب الروماتويد المفصمي )المرحمة برنامج تأىيمي 

 األولي( " 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ ىناء أحمد صادؽ أميف       أستاذ الروماتيـز التأىيمي ػػ كمية الطب ػػ جامعة المنيا 1أ
 ية د/ محمد محمد عمي               أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكم

ػػ الباحثة / سالي عمي عبداهلل عيد بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير 5
تمرينات التايبو عمي مكونات الجسـ وىرموف االستروجيف لمسيدات أثناء انقطاع الطمث مف 

 سنة "  66:  56سف 
 تحت اشراف : ـ 

 صحة الرياضية بالكمية د/ ناصر مصطفي السويفي              أستاذ بقسـ عمـو ال1أ
 د/ عبدالرحمف منصور                أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية  1ـ1أ

ػػ الباحثة / أميرة يحي أحمد كامؿ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب وعنواف الرسالة 6
يرات الفسيولوجية لدي تغ" تأثير التدريب الفتري المرتفع الشدة عمي تحمؿ األداء وبعض الم

 سكواش " العبي اإل
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب          د/ ريياـ محمود محمد 1ـ1أ
 مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب            د/ أيمف ناصر السويفي   

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
مد فترة التسجيؿ الخاصة بالباحث / محمد يحي طو ػ بشأف  : لعشرونوا  الرابعالموضوع  

معزوز المقيد بقسـ عمـو الحركة الرياضية لمرحمة الدكتوراه لمدة ستة أشير ، مع العمـ بأف 
  1ىذا المد مف العاـ الثامف واألخير 

  1ػ وافؽ المجمس  القرار :
في اقشة والحكـ لرسالة الماجستير تشكيؿ لجنة المنبشأف  : ـ  العشرونو  الخامس الموضوع

التربية الرياضية لمباحث / أحمد شعباف سيد محمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف 
الشدة عمي بعض المتغيرات المناعية لمكفاءة البدنية ومكونات منخفض الرسالة " تأثير برنامج 

 "  66:  61الجسـ لدي )الرجاؿ( كبار السف 
 مناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة ال

 "مشرفاً" قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية أستاذ متفرغ ب     د/فاروؽ السيد عبدالوىاب   1أ



 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسـ العمـو الحيوية        د/ريـ محمد حسف عثماف 1أ
 اف                     " مناقشًا " والصحة الرياضية ػػ حمو                                     

 د/محسف إبراىيـ أحمد           أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية               " مناقشًا " 1أ
 د/عبدالرحمف منصور         أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية"مشرفاً" 1ـ1أ

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تجديد تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة ػ بشأف  : رونالعشو  السادس الموضوع

وطرؽ الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / اسراء سيد ممدوح إبراىيـ بقسـ المناىج 
التدريس ، ونظرًا لمرور أكثر مف ستة أشير عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ تقدـ السيد 

لتجديد تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ بنفس  وطرؽ التدريس بطمب قسـ المناىجد/ رئيس 1أ
 التشكيؿ السابؽ عمي النحو التالي : ػ 

 التدريس بالكمية  "مناقشاً" أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ   د/محسف إسماعيؿ إبراىيـ  1أ
 د/عثماف مصطفي عثماف     أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية  "مشرفاً" 1أ
 دسوقي إبراىيـ      أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس ووكيؿ كمية التربية د/ىاني ال1أ

 الرياضية جامعة جنوب الوادي                      "مناقشاً"                                  
 د/رشا ناجح عمي          أستاذ مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية  "مشرفاً" 1ـ1أ
  1وافؽ المجمس  : ـالقرار   

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

 
 سرئيس المجل                                أمين سر المجلس                           

 
 (د/ طارق محمد صالح الدين  1) أ                               د/ عمرو سليمان محمد ( 1) أ 
 

 
 
 

  
       

 
 

 



 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


