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عميد  محسف عمي عمي أبو النورور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ02/0/0227الموافؽ االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب      ىانئ حسف كامؿ                 د/ 2أػ 2
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مصطفي عثماف                  د/عثماف2ػ أ0
 ثالدراسات العميا والبحو وكيؿ الكمية لشئوف  د/ طارؽ محمد صالح الديف             2ػ أ3
 مجمس قسـ عمـو الصحة الرياضية د/ناصر مصطفي محمد السويفي          رئيس 2ػ أ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي   د/وجدي مصطفي الفاتح                 2ػ أ5
 قسـ اإلدارة الرياضية  مجمس رئيس      د/عادؿ حسف سيد 2ػ أ6
 قسـ الرياضات المائية  مجمس رئيس د/ عبد العزيز عبد الحميد عبد اليادي    2ػ أ7
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  مجمس رئيس                      د/ أحمد فاروؽ خمؼ2ػ أ8
 قسـ الترويح الرياضي  مجمس رئيس  د/ بياء الديف عبد الرحمف               2ػ أ9

 التربية الرياضية تدريسمجمس قسـ المناىج وطرؽ  رئيس     ىشاـ محمد عبدالحميـ   د/2ػ أ22
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيس                      حمد أميف د/ مناؿ أ2ػ أ22
 قسـ ألعاب القوي مجمس رئيس د/ محمد السيد عمي برىومة             2ػ أ20
 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةمجمس رئيس                 أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/2ػ أ23
  رئيس مجمس قسـ عمـو الحركة الرياضية                  عمرو محمد طو حمويشد/2ػ أ24
 رئيس مجمس قسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                     د/إبراىيـ ربيع شحاتة  2ػ أ25
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  د/ مكاـر حممي ابوىرجة                  2ػ أ26
  أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية   اخالص محمد عبد الحفيظ             د/2ػ أ27
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                     محسف إبراىيـ أحمد د/2ػ أ28
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي   د/محمد لطفي السيد                     2ػ أ29
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                  محمد فوزي عبد العزيزد/ 2أ ػ02
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  د/ ايياب محمد عبدالفتاح                2ػ أ02
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية    د/ عمرو سميماف محمد                2ػ أ00
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية        ر حسيف             د/ مرفت سمي2ػ أ03
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية    د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          2ػ أ04
 أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي         د/ محمود اسماعيؿ طمبة         2ػ أ05
 مد عمي                 عف األساتذة المساعديفد/بسمات مح2ـ2ػ أ06
 د/ عمر محمد لبيب                   عف األساتذة المساعديف 2ـ2ػ أ07
 عف المدرسيف  باف عبد المطيؼ              د/ أماني شعػ 08
 ػ د/ نرميف محمد محمد شوماف              عف المدرسيف09
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد عف           ػ د/ياسر عبدالرشيد              32
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 واعتذر عن الحضور : ـ          
 السيد/ أحمد عبدالوكيؿ عبدالحكـ                 السيد/ محمد اسماعيؿ محمد 

 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس2رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
  لموضوعات التالية : بمناقشة ا االجتماعثـ بدأ    

( المنعقد  5جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
 ـ 26/2/0227 بتاريخ

  2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

ىشاـ محمد عبدالحميـ مدير المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
تشكيؿ مجمس االدارة الخاص بوحدة ضماف تحديث مموافقة عمي وحدة ضماف الجودة بالكمية ل

 كالتالي : ػ  والمجاف التنفيذية الجودة
 الصفة االسـ التشكيؿ ـ
 رئيس مجمس االدارة د/محسف عمي عمي ابوالنور2أ د/عميد الكمية2أ 2
 عضو د/ىشاـ محمد عبدالحميـ2أ د/مدير وحدة الجودة2أ 0
 عضو د/ىانئ حسف كامؿ2أ تعميـ والطالبد/وكيؿ الكمية لشئوف ال2أ 3
 عضو د/طارؽ محمد صالح الديف2أ وكيؿ الكمية لمدراسات العمياد/2أ 4
د/وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية 2أ 5

 البيئة
 عضو مصطفي عثماف عثمافد/2أ

 عضو د/ياسر عبدالرشيد د/نائب مدير وحدة الجودة 6
 عضو السويفيد/ناصر مصطفي 2أ عف االساتذة 7
 عضو أ/ناصر عنتر عبدالعزيز أميف الكمية /السيد 8
 عضو الطالبة/تقي أيمف فتحي ممثؿ مف طالب مرحمة البكالوريوس 9

 عضو ـ/حاـز صالح2ـ ممثؿ مف طالب مرحمة الدراسات العميا 22
 عضو أ/أمير محمد صادؽ ممثؿ المستفيديف مف االطراؼ المعنية 22

  2 عمي التشكيؿ سوافؽ المجم القرار:
ىشاـ محمد عبدالحميـ مدير المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  الثالث الموضوع

وحدة ضماف الجودة بالكمية لمموافقة عمي اعتماد تشكيؿ الييكؿ االداري الخاص بوحدة ضماف 
 عمي النحو التالي : ػ الجودة 

 
 
 



 االسـ التشكيؿ ـ
 د/ىشاـ محمد عبدالحميـ2أ مدير وحدة الجودة 2
 د/ياسر عبدالرشيد نائب مدير الوحدة 0
 أ/منصور عبدالمنعـ  المدير االداري 3
 أ/أحمد حسيف سالمة مندوب المشتريات 4
 أ/عمي محمد عمي الريدي مندوب المخازف 5
 أ/إماـ إبراىيـ مقبوؿ مندوب الشئوف المالية  6
 أ/عماد الديف عبدالعظيـ السكرتارية 7
 محمد خمؼ  عامؿ  8

  2  عمي التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمس  القرار :ـ
ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الكمية /  المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور بشأف : ـ  رابعال  الموضوع

تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود الخطأ في لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
 الرقـ القومي :

 بعد التعديل قبل التعديل سماال
 عبدالحكيـ محمد عبدالحكيـ أحمد 

 شعبة التدريب الرياضي تخصص سباحة 
 ـ 0227دفعة يونيو 

087232404223057 08723240423057 

  2وافؽ المجمس    القرار :ـ
أشرؼ مسعد ابراىيـ رئيس األستاذ الدكتور / مف  الطمب المقدـ بشأف : ـ  الخامس  الموضوع

منازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب السيد / أيمف جالؿ فتحي محمد البطؿ قسـ ال
 لمطالب  ولممشاركة في تدريس الجانب العممي لمادة الكونغ وف والعالمي في رياضة الكونفو ف

  2 وافؽ المجمس القرار : ـ
عد إبراىيـ رئيس األستاذ الدكتور / أشرؼ مسالطمب المقدـ مف  بشأف ػ:  سادسال  الموضوع

قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب السيدة / رشا محمد عبدالعزيز 
المدرسة بمدرسة التجارة الثانوية المتقدمة في تدريس الجانب العممي لمادة المصارعة 

 2 ) االحد ػػ الخميس ( مف كؿ أسبوع لمطالبات وذلؾ لمدة يوماف
  2 وافؽ المجمس القرار : ـ

 
 



مناؿ أحمد أميف رئيس قسـ /  ةالدكتور  ةمف األستاذ الطمب المقدـ أفػبش : ـ  سابعال  الموضوع
انتداب السيد / يحيي أحمد عبدالعميـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي 

معاـ لممعاونة في تدريس مقرر التعبير الحركي )بنيف( لمفرقة الثالثة لمفصؿ الدراسي الثاني ل
  2ـ  لمدة يوماف ) الثالثاء ػػ االربعاء ( مف كؿ أسبوع 0226/0227الجامعي 
  2 المجمس وافؽ القرار : ـ
ىانئ حسف كامؿ وكيؿ الدكتور /  المذكرة المقدمة مف األستاذ أفػبش : ـ  ثامنال  الموضوع

الثالثة الئحة الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تحديد معسكر دراسي لطالب الفرقة 
   2ـ إلي مدينة حمواف 27/4/0227حتي  24/4جديدة خالؿ الفترة مف 

  2وافؽ المجمس القرار : ـ  
أحمد فاروؽ خمؼ رئيس الدكتور /  المذكرة المقدمة مف األستاذ أفبش : ـ  تاسعالالموضوع  

دكتور / قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي تجديد االجازة الخاصة بال
ـ حتي 28/3/0227منتصر مصطفي إبراىيـ المدرس بالقسـ وذلؾ لمدة عاـ تبدأ مف 

  2ـ 28/3/0228
 2 وافؽ المجمس القرار : ـ

أحمد فاروؽ خمؼ رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفبش : ـ  العاشرالموضوع  
سيد األستاذ المساعد / عمر قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي تعييف ال

أحمد عمي في وظيفة أستاذ تدريب كرة القدـ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب وذلؾ 
  2بناء عمي توصية المجنة العممية لمترقي لوظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف 

 2وافؽ المجمس  القرار : ـ
الدكتور / محمد نبيؿ محمد عبدالعميـ المذكرة المقدمة مف  أفبش : ـ  الحادي عشرالموضوع  

بقسـ ألعاب القوي بالكمية لمموافقة عمي منحو إعارة لمعمؿ بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة 
ـ ، وذلؾ 03/2/0227العربية السعودية لمدة شيريف اعتبارًا مف تاريخ اخالء الطرؼ يـو 

ـ 32/8/0227لإلعارة حتي لحيف ارساؿ أصؿ التعاقد المعتمد مف الخارجية السعودية كتكممة 
  2في نطاؽ العاـ األوؿ 

 2وافؽ المجمس  القرار : ـ
 
 
 



األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد رئيس المذكرة المقدمة مف  بشأفػ :  عشر  الثانيالموضوع  
قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي تعديؿ عنواف الباحثة / ريحاب فيمي محمد السيد 

القديـ " نموذج مقترح لتحسيف جودة الخدمة المقدمة اجستير وعنوانو والمسجؿ لنيؿ درجة الم
( تطبيقية عمي نادي المنيا الرياضيدراسة الرياضية في ضوء منيج سيجماستة ")في االندية 

عمي تعديؿ إلي العنواف الجديد " نموذج مقترح لتحسيف جودة الخدمة المقدمة في األندية 
  2 منيج سيجماستة "  الرياضية بمحافظة المنيا في ضوء

  2 المجمس وافؽ القرار: ـ
انشاء دبمومات مينية بمركز التعميـ المفتوح بالكميات  بشأف  : ـ  عشر  الثالثالموضوع  

   2المختمفة بالجامعة 
  2عمي االقتراحات الخاصة بالكمية والواردة مف األقساـ العممية وافؽ المجمس  القرار : ـ
ىانئ حسف كامؿ وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  شأفبػ :  عشر الرابع الموضوع

 لمموافقة عمي تشعيب الطالب عمي األقساـ المانحة بالكمية الكمية لشئوف التعميـ والطالب 
  2عمي التشعيب المرفؽ  وافؽ المجمس القرار : ـ

بقسـ  ، رحيـ طوالباحثة / آمنة حسف عبدالالطمب المقدـ مف  بشأف : ـعشر الخامسالموضوع  
  2عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي الغاء قيدىا بالقسـ 

  2 وافؽ المجمس  القرار:ـ
لمباحث / منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية  أفبش : ـ  عشر  السادسالموضوع  

رؽ بقسـ التدريب الرياضي ببحث بعنواف " التنظيـ الدفاعي لط ، عصاـ طمعت عبدالحميد سيد
ـ وأثره عمي نتائج 0224بأنواع اليجـو ببطولة كأس العالـ لكرة القدـ وعالقتو المعب المختمفة 

 المباريات " دراسة تحميمية " 
   2 وافؽ المجمس  القرار:ـ

درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / ياسر منح أف ػبش : ـ  عشر  السابعالموضوع  
رياضي ببحث بعنواف " تأثير برنامج تدريبي باستخداـ بقسـ التدريب ال ، غزاؿ منيسي

التمرينات النوعية عمي بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لموثب العالي لطمبة 
 كمية التربية الرياضية جامعة المنيا " 

  2وافؽ المجمس   القرار:ـ
 
 



الفمسفة في التربية تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه  أفبش : ـ  عشر  الثامنالموضوع  
       البدنية والرياضية لمباحث / يسري خالؼ عبدالباقي بقسـ اإلدارة الرياضية ببحث بعنواف

تيو كمدخؿ لالرتقاء بمستوي األنشطة الرياضية بمكاتب رعاية الطالب " جودة الخدمة الموجس
 بالجامعات المصرية " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ عادؿ حسف سيد                أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 2أ
 د/ أحمد عزمي إماـ             أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية 2ـ2أ
      2 وافؽ المجمس القرار : 

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية البدنية  أفػػػػبش : ـ  التاسع عشرالموضوع  
بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب ببحث  ، والرياضية لمباحثة / مروة ناصر سيد

بعنػػػواف " تأثير تدريبات الرشاقة التفاعمية عمي البنية البدنية والميارية لمراكز الالعبيف في 
 كرة السمة " 

 تحت اشراف : ـ 
 جماعية وألعاب المضرب د/ محمود حسيف محمود       أستاذ مساعد بقسـ الرياضات ال2ـ2أ

 د/ محمد سعيد الصافي              مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  
    2 وافؽ المجمس القرار :

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية  أفبش : ـ  العشرون الموضوع
تدريب الرياضي بعنواف " تأثير لبقسـ ا ، الرياضية لمباحثة / الياـ أحمد حسانيف محمد

ستخداـ جياز اليكتروني مقترح والتدريبات البصرية لكشؼ المحاوالت الفاشمة وضبط مرحمتي ا
 االقتراب واالرتقاء في الوثب الطويؿ " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 كمية التربية الرياضية لمبنيف أستاذ ألعاب القوي ب   د/عادؿ محمود عبدالحافظ     2أ

 " مناقشًا "                            جامعة االسكندرية                                     
 د/محمد السيد عمي برىومة      أستاذ ألعاب القوي ورئيس القسـ بالكمية       " مشرفًا " 2أ
   ألعاب القوي بالكمية       " مناقشًا " د/محمد حسيف دكروري       أستاذ مساعد بقسـ 2ـ2أ

   2 وافؽ المجمس القرار :
 
 



لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في تشكيؿ  بشأف : ـ  والعشرون  الحادي الموضوع
التربية الرياضية لمباحث / ىيثـ كماؿ خمؼ الحسيف بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تقنيف 

مؤشرات البيوميكانيكية والفسيولوجية وأثره عمي مستوي األداء حمؿ التدريب في ضوء بعض ال
 المياري اليجومي لالعبي كرة اليد " 
 كم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والح

 د/إبراىيـ محمود غريب        أستاذ تدريب كرة اليد وعميد كمية التربية الرياضية 2أ
 جامعة المنوفية                                  " مناقشًا "                                   

 د/عمرو محمد طو حمويش    أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسـ عمـو الحركة " مناقشًا " 2أ
 د/مرواف عمي عبداهلل          أستاذ تدريب كرة اليد بقسـ األلعاب الجماعية      " مشرفًا " 2أ
 ماف محمد        أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسـ عمـو الحركة        " مشرفًا " د/عمرو سمي2أ

   2 وافؽ المجمس القرار :
دكتوراه الفمسفة تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة  بشأف : ـ  والعشرون  الثاني الموضوع

    ياضي بعنوافلمباحث / ياسر أحمد عمي عبدالعميـ بقسـ عمـ النفس الر في التربية الرياضية 
وعالقتيا ببعض الجوانب النفسية لدي العبي الرياضات الفردية والجماعة التواد " دافعية 

 بمحافظة المنيا " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 أستاذ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية      د/اخالص محمد عبدالحفيظ   2أ
 "مشرفًا  " بالكمية                              الرياضية                                      

 أستاذ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية          د/مصطفي حسيف باىي   2أ
 " اقشاً من "                           بالكمية الرياضية                                       

 أستاذ عمـ النفس الرياضي ورئيس قسـ أصوؿ التربية              ف يوسؼ د/مجدي حس2أ
 " مناقشًا "  االسكندرية               الرياضية بجامعة                                        

 ة واالجتماعية أستاذ ورئيس قسـ العمـو النفسية والتربوي         ربيع شحاتة     د/إبراىيـ 2أ
 " مشرفاً  "بالكمية                              الرياضية                                       

  2 وافؽ المجمس  القرار:ـ
الدكتوراه في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة  أفبش : ـ العشرونو  الثالث الموضوع

سيف بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " دراسة التربية الرياضية لمباحث / محمد أحمد عمي ح
 مقارنة بيف برنامجي اتحادي الكاراتيو التقميدي والرياضي بجميورية مصر العربية " 

 



 قشة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المنا
 "  " مشرفاً     أستاذ تدريب المصارعة وعميد الكمية          د/محسف عمي عمي أبوالنور  2أ
 "مناقشاً"  سالح ورئيس قسـ المنازالتأستاذ تدريب ال              د/أشرؼ مسعد إبراىيـ   2أ
 أستاذ الكاراتيو بقسـ المنازالت ومدير مركز ضماف                د/أحمد محمد عبدالقادر2أ

 " مناقشًا "                  الجودة جامعة بورسعيد                                          
 " مشرفًا "       أستاذ مساعد بقسـ المنازالت بالكمية              د/بسمات محمد عمي 2ـ2أ

 2وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـوالعشرون   الرابع الموضوع

        بقسـ التدريب الرياضي بعنوافعبدالحميد محمد عبدالحميد التربية الرياضية لمباحث / 
" تطوير تركيز االنتباه وبعض المتغيرات الميارية باستخداـ تمرينات )مساحات محددة المراكز( 

 لناشئ كرة القدـ " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 الجماعية بالكمية "مشرفاً" أستاذ كرة القدـ بقسـ الرياضات         د/ممدوح محمود محمدي 2أ
 "مناقشاً"    أستاذ ورئيس قسـ الرياضات الجماعية بالكمية             د/أحمد فاروؽ خمؼ 2أ
 أستاذ كرة القدـ بقسـ األلعاب كمية التربية الرياضية           د/محمود حسف الحوتي2أ

 " مناقشًا "                                جامعة السادات                                     
 "مشرفاً" قدـ بقسـ الرياضات الجماعية أستاذ تدريب كرة ال               د/عمر أحمد عمي 2أ

 2وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـوالعشرون   الخامس الموضوع

تأثير برنامج أحمد حسف بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " التربية الرياضية لمباحث / ىيثـ 
تدريبي باستخداـ تمرينات االدراؾ الحسي ػػ حركي عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية 

 لحراس المرمي الناشئيف في كرة القدـ " 
 كم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والح

 أستاذ تدريب كرة القدـ بقسـ تدريب األلعاب الرياضية            د/حسف السيد ابوعبده 2أ
 " مناقشًا "     بكمية التربية الرياضية جامعة االسكندرية                                      

 " قسـ الرياضات الجماعية بالكمية "مناقشاً أستاذ كرة القدـ ب        د/ممدوح محمود محمدي 2أ
 " رياضات الجماعية وألعاب المضرب "مشرفاً أستاذ بقسـ ال               د/عمر أحمد عمي  2أ

 2وافؽ المجمس   القرار:ـ



تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـوالعشرون   السادس الموضوع
بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف " تأثير  ، التربية الرياضية لمباحثة / رشا صالح أحمد

شطة حركية عمي بعض المتغيرات المناعية والبدنية لدي الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة أن
 ذىنيًا القابميف لمتعمـ " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 أستاذ التربية الصحية ورئيس قسـ عمـو الصحة "مناقشاً"       د/ناصر مصطفي السويفي 2أ
 "مشرفاً"   أستاذ الفسيولوجي بقسـ عمـو الصحة بالكمية            اىيـ أحمد د/محسف إبر 2أ
 أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية ووكيؿ كمية  د/محمد سعد إسماعيؿ     2ـ2أ

 "   بالعريش جامعة قناة السويس" مناقشاً التربية الرياضية لمدراسات العميا                       
 2افؽ المجمس و   القرار:ـ

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـوالعشرون   السابع الموضوع
بقسـ الرياضات المائية " تأثير  ، التربية الرياضية لمباحثة / ىند حجاجي محمد حجاجي

 "  عمي المستوي الرقمي لالعبي الكياؾالتدريبات النوعية 
 لحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة وا

 أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس   د/مصطفي محمد أحمد الجبالي    2أ
 " مناقشًا "                           جامعة حمواف                                         

 الكميةـ الرياضات المائية ووكيؿ أستاذ بقس       د/طارؽ محمد صالح الديف   2أ
 " مناقشًا "                            لمدراسات العميا                                        

 " مشرفًا "      أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية                 د/خالد حسف توفيؽ 2أ
 2وافؽ المجمس   القرار:ـ

المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة  أفبش : ـوالعشرون   الثامن الموضوع
بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تأثير بعض  ، التربية الرياضية لمباحث / اسالـ حنفي محمود

القدرات التوافقية عمي المتغيرات البدنية والميارية والفسيولوجية لمنقذي السباحة بمحافظة 
 المنيا " 

 
 
 
 
 



 من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم  
 " مناقشًا "       د/عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي    أستاذ ورئيس قسـ الرياضات المائية2أ
  الرياضيةأستاذ بقسـ الرياضات المائية بكمية التربية              النموري  د/عادؿ حسيف 2أ

 " مناقشًا "                        جامعة االسكندرية                                          
 " مشرفًا "         أستاذ ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا           د/طارؽ محمد صالح الديف2أ

 2وافؽ المجمس   القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـ التاسع والعشرون الموضوع

رؼ صابر ابو سريع بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب التربية الرياضية لمباحث / أش
بعنواف " تأثير برنامج تدريبي باستخداـ تدريبات التوازف العضمي عمي مستوي األداء المياري 

 لناشئ كرة القدـ " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 ـ بقسـ التدريب الرياضي بكمية التربية أستاذ كرة القد     د/أشرؼ محمد عمي جابر 2أ
 " مناقشًا "                          الرياضية جامعة حمواف                                  

 أستاذ كرة القدـ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب  د/ممدوح محمود محمدي    2أ
 " مناقشًا "                                   بالكمية المضرب                                  

 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب " مشرفًا "              د/عمر أحمد عمي 2أ
 2وافؽ المجمس   القرار:ـ

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