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  ( 9 )مجلس الكلية رقم    اجتماعمحضر     
   م51/1/1057بتاريخ    المنعقد

 

عميد  محسف عمي عمي أبو النورور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ55/5/1057الموافؽ االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب    ىانئ حسف كامؿ                   د/ 0أػ 5
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة مصطفي عثماف                  د/عثماف0ػ أ1
 ثالدراسات العميا والبحو وكيؿ الكمية لشئوف  د/ طارؽ محمد صالح الديف             0ػ أ3
 قسـ عموـ الصحة الرياضية  مجمس رئيس               د/ ناصر مصطفي السويفي 0ػ أ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي   د/وجدي مصطفي الفاتح                 0ػ أ5
 قسـ اإلدارة الرياضية  مجمس رئيس     د/عادؿ حسف سيد 0ػ أ6
 قسـ الرياضات المائية  مجمس رئيس د/ عبد العزيز عبد الحميد عبد اليادي    0ػ أ7
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  مجمس رئيس                     د/ أحمد فاروؽ خمؼ 0ػ أ8
 قسـ الترويح الرياضي  مجمس رئيس  د/ بياء الديف عبد الرحمف               0ػ أ9

 التربية الرياضية تدريسمجمس قسـ المناىج وطرؽ  رئيس     / ىشاـ محمد عبدالحميـ  د0ػ أ50
 قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  مجمس رئيس                     حمد أميف  د/ مناؿ أ0ػ أ55
 قسـ ألعاب القوي مجمس رئيس د/ محمد السيد عمي برىومة             0ػ أ51
 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةمجمس رئيس                أشرؼ مسعد إبراىيـ     د/0ػ أ53
  رئيس مجمس قسـ عموـ الحركة الرياضية                 عمرو محمد طو حمويشد/0ػ أ54
 رئيس مجمس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                     إبراىيـ ربيع شحاتةد/ 0ػ أ55
 د/ مكاـر حممي ابوىرجة                  أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 0ػ أ56
  أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية  محمد عبد الحفيظ              د/اخالص0ػ أ57
 أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية                    محسف إبراىيـ أحمد د/0ػ أ58
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي  د/محمد لطفي السيد                     0ػ أ59
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                 مد فوزي عبد العزيزمحد/ 0ػ أ10
 د/ ايياب محمد عبدالفتاح                أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 0ػ أ15
 أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية   د/ عمرو سميماف محمد                0ػ أ11
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                د/ مرفت سمير حسيف     0ػ أ13
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية    د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ          0ػ أ14
 أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي        د/ محمود اسماعيؿ طمبة         0ػ أ15
 عف األساتذة المساعديف             د/بسمات محمد عمي      0ـ0ػ أ16
 د/ عمر محمد لبيب                   عف األساتذة المساعديف 0ـ0ػ أ17
 عف المدرسيف   باف عبد المطيؼ              د/ أماني شعػ 18
 عف المدرسيف ػ د/ نرميف محمد محمد شوماف              19
 مدير وحدة ضماف الجودة واإلعتماد         ػ د/ياسر عبدالرشيد                  30
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 واعتذر عن الحضور : ـ       
 السيد/ أحمد عبدالوكيؿ عبدالحكـ                 السيد/ محمد اسماعيؿ محمد 

،  بالسػادة أعضػاء المجمػس د/عميػد الكميػة ورئػيس المجمػس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
االختبػػارات العمميػػة وحػػث األسػػاتذة عمػػي التصػػحيح أف وتػػـ التيكيػػد عمػػي تسػػميـ أعمػػاؿ السػػنة و 

بحد أقصي خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ اجراء االختبارات مع تقديـ نموذج االجابػة يكوف 
إلػي  7/5وتقدـ بالشكر إلي جميع أعضاء المجمس عمي الػروح الطيبػة أثنػاء فتػرة الجػودة مػف 

بمناقشة الموضوعات  االجتماعثـ بدأ ، ـ والمظير المشرؼ التي ظيرت بو الكمية 9/5/1057
  التالية : 

( المنعقد  8جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشيف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  0ـ 4/1057/ 50 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

ف طارؽ محمد صالح الديالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشيف:  انيالموضوع الث
وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ الدراسات العميا 

ـ مرحمة ) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ 1056/1057لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
  0الدكتوراه ( 

 0 وافؽ المجمس القرار:
عصاـ محمود محمد عبد الفتاح  الطمب المقدـ مف السيد الدكتور / بشيف : ـ  الثالث الموضوع

لمعمؿ  لإلعارةبقسـ المنازالت والرياضات الفردية عمي منحو اجازة بدوف مرتب لمدة عاـ وذلؾ 
  0ـ في نطاؽ العاـ الرابع لإلعارات 35/8/1058معة الممؾ فيصؿ حتي بجا

  0 وافؽ المجمس   القرار :ـ
عادؿ محمد عيسوي النشار /  ذ الدكتورالمذكرة المقدمة مف األستا بشيف : ـ  رابعال  الموضوع

األستاذ بقسـ االدارة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي منحو اجازة لمرافقة الزوجة بمممكة 
ـ ، وايضًا الموافقة عمي عمؿ سيادتو بجامعة 30/4/1058البحريف لمدة عاـ تنتيي في 

  0البحريف خالؿ فترة االجازة 
  0وافؽ المجمس   القرار :ـ
أحمد فارؽ خمؼ رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشػيف : ـ الخامسوع  الموض

قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي عمؿ السيد الدكتور / منتصر 
  0مصطفي إبراىيـ خالؿ فترة اجازة المرافقة بالسعودية 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ



عادؿ حسف سيد رئيس مذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ال بشػيف : ـ السادسالموضوع  
قسـ االدارة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي سفر سيادتو إلي جامعة البحريف بمممكة البحريف 

  0ـ وذلؾ لمقياـ بمناقشة رسالة دكتوراه 13/5/1057ػػ  11/5وذلؾ لمدة يوماف مف 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

ىانئ حسف كامؿ وكيؿ األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف  بشيف ـ : السابع الموضوع
تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

 الخطي في تاريخ الميالد : 
 بعد التعديل قبل التعديل االسم م
 محمد مصطفي سامح محمود  5

 ـ1056دفعة نوفمبر 
 ـ 51/51/5989 ـ5/51/5189

  0  وافؽ المجمس القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  بشيف ػ:  الثامن الموضوع

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود 
 :  االسـالخطي في 

 ديلبعد التع قبل التعديل االسم م
 أحمد محمد محمد ادريس  5

 ـ 1056دفعة نوفمبر 
 أحمد محمد محمد ادريس أحمد محمد محمد دريس 

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ىانئ حسف كامؿ وكيؿ  ػ بشيف:  التاسع الموضوع

خاصة بشيادة التخرج لوجود الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ البيانات ال
 الخطي في الرقـ القومي : 

 بعد التعديل قبل التعديل االسم م
 صموئيؿ اسحؽ يعقوب قميني 5

 ـ 1051دور يونيو 
19505011405573 19505141405573 

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 
 



عبد الحميـ ىشاـ محمد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/  بشػيف : ـ العاشرالموضوع  
رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف الدكتور / ىيثـ 
عبد المجيد محمد األستاذ المساعد بالقسـ لتجديد االعارة الخاصة بو لممممكة العربية 

 0ـ 1057/1058ـ العاـ الجامعي 53/8/1058ـ إلي 5/9/1057السعودية مف 
   0مس وافؽ المج  القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ عمرو محمد طو  بشػيف : ـ الحادي عشرالموضوع  
حمويش رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي تجديد االجازة الخاصة بالسيد 

ـ األستاذ الدكتور / أيمف محروس ميني إلعارتو بجامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية لمعا
 0ـ  35/8/1058ـ حتي 5/9/1057ـ اعتبارًا مف 1057/1058الدراسي القادـ 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
ربيع شحاتة ابراىيـ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشػيف : ـ الثاني عشرالموضوع  

عييف السيد رئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية بالكمية لمموافقة عمي ت
  0المدرس المساعد / ياسر أحمد عمي عبد العميـ في وظيفة مدرس بالقسـ 

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
عبد العزيز عبد الحميد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  يفػبش : ـ  عشر  الثالث الموضوع

اـ لمسيد األستاذ لمموافقة عمي اجازة بدوف مرتب لمدة ععمر رئيس قسـ الرياضات المائية 
 5/8/1057الدكتور / أحمد حسف نظمي لمرافقة زوجتو المتواجدة بيلمانيا اعتبارًا مف 

  0ـ 35/8/1058
  0 المجمس وافؽ القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف الباحث / حساـ الديف محمد اسماعيؿ  يفبش : ـ  عشر  الرابع الموضوع

حيث أنو مقيد لدرجة الماجستير بقسـ عمـو لمموافقة عمي سحب ممفو مف الدراسات العميا 
  0ـ 1054/1055الصحة الرياضية لمعاـ الجامعي 

  0وافؽ المجمس القرار : ـ 
بشيف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / سالمة  : ـ  عشر  الخامسالموضوع  

باستخداـ ألعاب  أحمد حسيف سالمة بقسـ الترويح الرياضي بعنواف " تيثير برنامج ترويحي
الخالء الترويحية عمي السعادة لدي أطفاؿ التفكؾ األسري بالمؤسسات االيوائية بمحافظة المنيا 

 سنة "  51:9لممرحمة مف 
 0وافؽ المجمس  القرار : ـ



منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / أشرؼ  يفبش : ـ  عشر  السادسالموضوع  
اضات الجماعية وألعاب المضرب بعنواف " تيثير برنامج تدريبي صابر ابو سريع بقسـ الري

 باستخداـ تدريبات التوازف العضمي عمي مستوي األداء المياري لناشئ كرة القدـ "
 0 وافؽ المجمس القرار : ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / ىند بشيف ػ :  عشر  السابعالموضوع  
بعنواف " تيثير التدريبات النوعية عمي بالكمية قسـ الرياضات المائية حجاجي محمد حجاجي ب

 المستوي الرقمي لالعبي الكياؿ " 
  0  المجمسوافؽ   القرار :ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضة لمباحث / ىيثـ  بشيفػ :  عشر  الثامنالموضوع  
تدريبي باستخداـ تمرينات االدراؾ  احمد حسف بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " تيثير برنامج
  الحسي ػػ حركي عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية " 

  0 المجمس وافؽ القرار: ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  بشػيف : ـ عشر  التاسعالموضوع  

واف " دراسة تقويمية البدنية والرياضية لمباحثة / سحر توني سالـ بقسـ الترويح الرياضي بعن
لألنشطة الترويحية في بعض أندية أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية كمدخؿ لوضع 

  0تصور مقترح لتطويرىا " 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ بياء الديف عبدالرحمف               أستاذ البرامج الترويحية ورئيس القسـ بالكمية 0أ
  أستاذ مساعد بقسـ الترويح الرياضي بالكمية      د/ رمضاف محمود عبدالعاؿ     0ـ0أ

   0وافؽ المجمس   القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة لماجستير في التربية البدنية بشيف   : ـ  العشرونالموضوع  

 والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : 
ر الحركي بعنواف " تيثير ػ الباحثة / راندا جماؿ عبد العاطي بقسـ التمرينات والجمباز والتعبي5

برنامج تدريبي مقترح لمرقص الشعبي عمي بعض الميارات األساسية والنشاط الزائد لدي تالميذ 
 الحمقة األولي مف التعميـ األساسي " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ مناؿ أحمد أميف               أستاذ ورئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي 0أ
 ء جماؿ الديف جعفر    أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي د/شيما0ـ0أ
 د/ ىبة سعد محمد            أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي 0ـ0أ



 
بعنواف بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية ػ الباحثة / رشا إبراىيـ شعراوي 1

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

 تحت اشراف : ـ 
 د/ إبراىيـ ربيع شحاتة    أستاذ ورئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 0أ
 الرياضية  ةـ النفسية والتربوية واالجتماعيد/الزىراء رشاد محمد أستاذ مساعد بقسـ العمو 0ـ0أ

 ةالرياضي ةآية محمد بكر ابو الميؿ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعيثة / ػ الباح3
 بعنواف " السموؾ التنافسي وعالقتو بالمرونة النفسية لدي العبي منتخبات جامعة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 أستاذ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية  د/ صبري إبراىيـ عمراف     0أ

 د/ محمد عمي حسف            مدرس بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 
  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في بشيف ػ : الحادي والعشرون   الموضوع

           الرياضة لمباحث / شريؼ ماىر محمد بقسـ االدارة الرياضية بالكمية بعنواف  التربية
الرياضية ودورىا في إدارة الصراع التنظيمي باألندية بجميورية مصر " التشريعات والقوانيف 

 العربية ) دراسة تحميمية ( " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 ور وجدي عمي الوكيؿ                 أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية         " مناقشًا " د/أن0أ
 د/عاطؼ عبدالرحمف سيد                 أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية         " مشرفًا " 0أ
 التربية           د/ماجد مسعد فرغمي                      أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بكمية0أ

 الرياضية جامعة حمواف              " مناقشًا "                                               
 د/محمد فتحي توني                    أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية         " مشرفًا " 0ـ0أ

  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
لرسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ  يفػػبش : ـ العشرونالثاني و الموضوع  

التربية الرياضية لمباحثة / نيي محمد نور الديف بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " نموذج مقترح 
  زة التنافسية في الييئات الرياضية بمحافظة ػإلدارة نظـ المعمومات اإلدارية كمدخؿ لتحسيف المي

 المنيا " 
 



 من األساتذة وهم : ـ يل لجنة المناقشة والحكم  ويقترح تشك
 " مشرفًا "        أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية            د/عاطؼ عبدالرحمف سيد 0أ
 أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية               د/عمرو محمد إبراىيـ 0أ

 " مناقشًا "                              جامعة أسيوط                                         
 " مشرفًا "                أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية            د/محمد فوزي عبدالعزيز 0أ
 أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مناقشًا "                 د/أحمد عزمي إماـ0ـ0أ

    0مجمس وافؽ ال  القرار:ـ
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في ػ بشيف  والعشرون :  الثالثالموضوع  

التربية الرياضية لمباحثة / ياسميف يحي خضير بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف " رأس الماؿ 
 الفكري وعالقتو بجودة األداء المؤسسي واألداء التسويقي باألندية الرياضية " 

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح   
 أستاذ ورئس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مناقشًا "                    د/عادؿ حسف سيد 0أ
 " مشرفًا "              رياضية بالكمية ال أستاذ اإلدارة      د/أنور وجدي عمي الوكيؿ      0أ
 أستاذ ورئس قسـ اإلدارة الرياضية بكمية            د/محمد عبدالعظيـ أحمد  0أ

 " مناقشًا "            التربية الرياضية بمدينة السادات                                        
  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
تير في سالة الماجستشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لر  يفبش : ـ  العشرونو  الرابع الموضوع

    الحافظ بقسـ اإلدارة الرياضية بعنواف  الرياضة لمباحث / محمود محمد محمود عبد التربية
اإلداري لدي العامميف بمديريات الشباب والرياضة  باإلبداعويمية وعالقتيا ة التحادي" الق

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

 " مشرفًا "               ةيأستاذ اإلدارة الرياضية بالكم             حمف سيدد/عاطؼ عبدالر 0أ
 الرياضية أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية       د/أيمف عمي عبدالحميد الشاعر 0أ

 " مناقشًا "                            جامعة الزقازيؽ                                         
 " مناقشًا "         أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية            د/محمد فوزي عبدالعزيز 0أ
 " مشرفًا "        مية كأستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بال          د/محمد فتحي محمد توني 0أ

   0 وافؽ المجمس  القرار:ـ
 



قشة والحكـ لرسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة المنايف ػبش : ـ  والعشرون  الخامسالموضوع  
التربية الرياضية لمباحثة / منار صبري إبراىيـ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بعنواف " تيثير 
برنامج أنشطة حركية عمي بعض الميارات األساسية والعادات الصعبة لدي أطفاؿ ما قبؿ 

 المدرسة " 
 ـ  ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم :

 " مناقشًا "  ة ورئيس قسـ عمـو الصحةأستاذ التربية الصحي     يصطفي السويفمد/ناصر 0أ
 " مشرفًا "     الرياضة بقسـ عمـو الصحةأستاذ فسيولوجيا          سف إبراىيـ أحمدحد/م0أ
  أستاذ مساعد بقسـ العمـو الحيوية بكمية التربية الرياضية         د/السيد سميماف حماد 0أ

 " مناقشًا "                              جامعة االسكندرية                                   
 " مشرفًا "         أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة بالكمية        يف حسف سد/وليد ح0ـ0أ

  0وذلؾ بحضور إحدى المشرفيف أو كالىما 
  0وافؽ المجمس   القرار:ـ

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  يفػبش : ـ  والعشرون السادسالموضوع  
التربية الرياضية لمباحث / عبد الكريـ محمد عبد الكريـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بعنواف 
" تصور مقترح لمتوجيو االلكتروني ومعوقات تطبيقو مف وجية نظر موجيي ومعممي التربية 

 مف التعميـ األساسي بمحافظة المنيا "  الرياضية بالحمقة الثانية
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 " مشرفًا "    أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية          د/مكاـر حممي ابوىرجة 0أ
 شرفًا " " م   أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية            د/مرفت سمير حسيف 0أ
 " مناقشًا "   أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية       د/فاطمة محمد محمد فميفؿ0أ
 امعة طنطا    " مناقشًا " أستاذ بكمية التربية الرياضية ج           د/أماني رفعت بسيوني 0أ
      0 وافؽ المجمس القرار : 

نة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في تشكيؿ لج يفػػبش : ـ  والعشرون  السابعالموضوع  
التربية الرياضية لمباحث / عمر عبد الحميـ فتحي عبد الحميـ بقسـ الرياضات الجماعية 
بعنواف " االنعكاس المزدوج وعالقتو ببعض المتغيرات الخططية اليجومية والدفاعية ونتائج 

 ـ دراسة تحميمية " 1054قدـ المباريات لممنتخب األلماني في بطولة كيس العالـ لكرة ال
 
 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 د/ممدوح محمود محمدي       أستاذ كرة القدـ بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية " مشرفًا " 0أ
 د/محمود حسف الحوتي        أستاذ كرة القدـ بقسـ األلعاب بكمية التربية الرياضية 0أ

 جامعة السادات " مناقشًا "                                   
 د/عمر أحمد عمي              أستاذ تدريب كرة القدـ بقسـ الرياضات الجماعية " مناقشًا " 0أ

    0 وافؽ المجمس القرار :
الماجستير في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة  يفػػبش : ـ  والعشرون  الثامن الموضوع

تربية الرياضية لمباحثة / رشا محمد عبد العزيز بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بعنواف " ال
تيثير التدريب المتبايف عي بعض المتغيرات البدنية ومستوي األداء المياري في المصارعة 

 النسائية " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 النور       أستاذ تدريب المصارعة وعميد الكمية          " مشرفًا " د/محسف عمي عمي ابو 0أ
 أستاذ ورئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية "مناقشاً"   مسعد إبراىيـ          د/أشرؼ 0أ
 د/سامي عبدالسالـ عبدالمطيؼ    أستاذ وعميد كمية التربية الرياضية جامعة 0أ

 قناة السويس                                " مناقشًا "                                      
  0 وافؽ المجمس  القرار:ـ

مناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة ال يفبش : ـ العشرونو  التاسع الموضوع
" ازالت والرياضات الفردية بعنواف ز بقسـ المنيالتربية الرياضية لمباحث / عمر ىاشـ عبد العز 

تيثير برنامج تدريبي مقترح باستخداـ تدريبات الجميدنج عمي بعض عناصر المياقة البدنية 
 وتحركات القدميف في رياضة الكونغ فو " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ  
 اقشًا " د/محسف عمي عمي ابوالنور            أستاذ تدريب المصارعة وعميد الكمية    " من0أ
 د/عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ            أستاذ تدريب المصارعة بقسـ المنازالت 0أ

 والرياضات الفردية بالكمية               " مشرفًا "                                           
 اضات                     د/أمؿ فاروؽ عمي سالـ                 أستاذ ورئيس قسـ تدريب المنازالت والري0أ

 الفردية جامعة حمواف                  " مناقشًا "                                            
 0  وافؽ المجمس  القرار:ـ 
 



تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية  يفبش : ـ الثالثون  الموضوع
بدالرحيـ بدوي بقسـ التدريب الرياضي بعنواف " فاعمية برنامج الرياضية لمباحثة / مروة سعد ع

تدريبي باستخداـ تدريبات البيمومتركس عمي تطوير بعض القدرات البدنية والمستوي الرقـ 
 لمتسابقات دفع الجمة " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مشرفاً"       ألعاب القوي بالكمية ورئيس القسـ أستاذ       د/محمد السيد عمي برىومة  0أ
 أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القوي المتفرغ بالكمية "مناقشاً"      د/عبدالعزيز محمود خميفة0ـ0أ
 شرفاً"ساعد بقسـ ألعاب القوي بالكمي         "مأستاذ م         د/محمد حسف دكروري0ـ0أ

    االتحاد المصري أللعاب القوي ونائب رئي االتحاد  رئيس            د/وليد عطا أحمد حسيف 
 العربي وعضو االتحاد االفريقي أللعاب القوي " مناقشًا "                                      

  0وافؽ المجمس    القرار:ـ
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 رئيس المجلس                                                    أمين سر المجلس      

 
 ور (د/ محسن علي علي أبو الن0) أ       (                         هانئ حسن كاملد/0) أ

 
 
  

       
 

 

 

 

  
  

 
     

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


