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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ88/2/2189 ؽالمواف االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب              د/ إبراىيـ ربيع شحاتة               1أػ 8
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                       د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد   1ػ أ2
 الرياضية ةواالجتماعيرئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية                      د/ حسف حسف عبده عبداهلل  1ػ أ3
 د/ ناصر مصطفي محمد سيد السويفي            رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية 1أ ػ4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي                         د/ محمد لطفي السيد 1أػ 5
 قسـ اإلدارة الرياضية  رئيس             أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿد/1ػ أ6
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                          عثماف مصطفي عثمافد/ 1أ ػ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         د/ بياء الديف عبد الرحمف                 1ػ أ8
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                         د/ مناؿ أحمد أميف السيد 1ػ أ9

 رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية                    لحميـ فتحي عبدالحميـعبدا د/1أ ػ81
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  رئيس                             أحمد فاروؽ خمؼد/ 1أ ػ88
 رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية                       د/ عمرو سميماف محمد   1أ ػ82
 رئيس قسـ الرياضات المائية                      خالد حسف توفيؽ        د/ 1أ ػ83
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أ ػ84
 دريس أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ الت           د/مكاـر حممي أبوىرجة                1أ ػ85
 أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية  عبدالحفيظ                      د/اخالص محمد1أ ػ86
 أستاذ متفرغ بقسـ اإلدارة الرياضية             د/ عادؿ محمد عيسوي النشار       1أ ػ87
 أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                      د/بيي الديف إبراىيـ سالمة   1أ ػ88
 د/ وجدي مصطفي الفاتح                           أستاذ بقسـ التدريب الرياضي 1ػ أ89
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس              د/ محسف إسماعيؿ إبراىيـ 1أ ػ21
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                     د/ محمود إسماعيؿ طمبة     1أ ػ28
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                     د/محسف عمي عمي أبوالنور  1أ ػ22
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية       د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        1أ ػ23
 غ بقسـ ألعاب القويأستاذ متفر   د/ محمد السيد عمي برىومة 1أ ػ24
   أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية         د/ عمر محمد لبيب                      1ػ أ25
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية                           د/مرواف عمي عبداهلل  1ػ أ26
  اضات المائية الريأستاذ مساعد بقسـ                 حسني حسف عمي عاشور د/ 1ـ1أػ 27
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                         د/نجوي محمود عايد 1ـ1أػ 28
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                          د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 29
 مدرس بقسـ الرياضات المائية                    د/ىناء محمود عمي حسيف     ػ 31
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                       د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 1أػ 38
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 د/ مصطفي حسيف باىي 1أ د/ عادؿ حسف سيد         1أ     واعتذر عن الحضور : ـ         
 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    

  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  5جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1ـ 84/8/2189 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ ػ بشأف:  انيالموضوع الث
تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لتصحيح  لمموافقة عمية لمشئوف التعميـ والطالب الكمي

  1ـ 2188محؿ الميالد لمطالب / عبداهلل أحمد عبداهلل محمد دفعة 
 1وافؽ المجمس   القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
وف التعميـ والطالب لمموافقة عمي انتداب قسـ الرياضات المائية لمعاونة أعضاء ة لشئالكمي

 ـ لكاًل مف:2188/2189عاـ الجامعي ىيئة التدريس الجزء التطبيقي لمفصؿ الدراسي الثاني لم
 ػ السيدة / ايناس محي الديف 5        ػ السيد / عبدالحميد كامؿ عبدالباقي 8
 ػ السيدة / ايناس عبداهلل أحمد 6د عبدالتواب           / محمد محمو  ػ السيد2
 ػ السيدة / سارة رجب أحمد 7ػ السيد / أحمد جماؿ حجازي                3
 ػ السيدة / صفاء عادؿ صدقي 8             ػ السيد / أيمف عبدالسالـ أحمد 4

 1  وافؽ المجمس القرار:
ة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ المذكرة المقدم ػ بشأف:  الرابعالموضوع  

انتداب قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمعاونة الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
 ـ لكاًل مف: 2188/2189ىيئة التدريس الجزء التطبيقي الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 ػ السيد / نبيؿ صفوت عنتر 8
 ة / رشا محمد عبدالعزيز ػ السيد2
 ػ السيدة / رضوي مجدي ماىر 3
 أحمد راشد  ػ السيد / محمد4
 ػ السيد / أشرؼ معروؼ محمد 5

 1وافؽ المجمس   القرار:



أنور وجدي عمي الوكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  الخامسالموضوع  
ـ / طارؽ أحمد بياء الديف حسف المدرس 1ـ رئيس قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي تعييف

  1المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
أنور وجدي عمي الوكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  السادسالموضوع  

دة ستة أشير لمسيدة / مروة رئيس قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي اجازة رعاية الطفؿ لم
  1ـ 8/3/2189جماؿ ىريدي المدرس المساعد بالقسـ وذلؾ اعتبارًا مف 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
أحمد فاروؽ خمؼ ريس قسـ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  السابع الموضوع

د/ محمد 1ـ1الزوجة لمسيد أالرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي اجازة مرافقة 
ـ وذلؾ لتعاقدىا 38/8/2189ـ إلي 84/2/2189عبدالمنعـ عبدالرحمف وذلؾ في الفترة مف 

  1مع جامعة الممؾ فيصؿ في السعودية 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد وكيؿ الكمية المذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  الثامن الموضوع

ت العميا والبحوث لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف المعيد / محمد ناجي صادؽ بقسـ لمدراسا
المناىج وطرؽ التدريس المقيد لدرجة الماجستير بكمية التربية الرياضية جامعة حمواف حيث 
أف الالئحة المطبقة تختمؼ عف الالئحة المطبقة بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا في 

  1يا أقساميا وتخصصات
 1 عمي استكماؿ الطالب لمدراسات العميا جامعة حمواف  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
األستاذ الدكتور / عثماف مصطفي عثماف المذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  التاسع الموضوع

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس بشأف اتخاذ االجراء الالـز حياؿ الطمب المقدـ مف  
امؿ المسجمة بمرحمة الدكتوراه بخصوص اعادة قيدىا واستكماؿ رسالة الباحثة / ىند أنور ك

  1الدكتوراه وسداد جميع الرسـو المطموبة وذلؾ بعد انقطاع داـ عدة سنوات 
 1 المجمس رفضالقرار : ـ 
منح درجة الدكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية لمباحث / بشأف  : ـ  العاشر الموضوع

بدالمولي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " رؤية مستقبمية حاـز صالح ع
( سنوات  9ػ 6لمناىج التربية الرياضية لتالميذ الحمقة األولي لمتعميـ األساسي مف ) 

 بجميورية مصر العربية في ضوء معايير الجودة " 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



اجستير في التربية الرياضية لمباحث / مياب منح درجة المبشأف  : ـ  الحادي عشر الموضوع
بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تأىيؿ  ؽمحمود عمي عبدالح

تفمطح القدميف لتالميذ المرحة األولي مف التعميـ  يحركي عمي ميكانيكية المشي لدي مصاب
 األساسي " 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / حسف بشأف  : ـ  الثاني عشر الموضوع

عبدالنبي حسف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير أسموب التطبيؽ الذاتي 
متعدد المستويات باستخداـ الحاسب اآللي عمي تعمـ بعض المسابقات الميداف والمضمار 

 األساسي "  لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية بشأف  : ـ  الثالث عشر الموضوع 
 يف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ البدنية والرياضية لمباحث

عبدالمالؾ عبدالعزيز بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير برنامج  ػ الباحث/8
( عمي التحصيؿ المعرفي والمياري  PQ4Rمي باستخداـ استراتيجية الخطوات الست ) تعمي

 الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي "  لبعض مسابقات الميداف والمضمار لتالميذ
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية      د/ىشاـ محمد عبدالحميـ    1أ
     أستاذ مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية             د/رشا ناجح عمي 1ـ1أ

 بالكميةمدرس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس           د/طاىر محمد عبدالواحد 
    ػ الباحث/أحمد اسماعيؿ صديؽ إبراىيـ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف الرسالة2

المتغيرات البدنية والميارية الخاصة بالعبي الكاراتيو  " تأثير برنامج تدريبي مقترح عمي بعض
 لذوي االحتياجات الخاصة " 

 تحت اشراف : 
 أستاذ المصارعة بقسـ المنازالت والرياضات الفردية         د/محسف عمي عمي ابوالنور1أ
 د/عامر لطفي أحمد             مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية 1ـ1أ

ضات الجماعية وألعاب المضرب وعنواف الرسالة   ػ الباحث/ عمر عبدالحميـ فتحي بقسـ الريا3
" تأثير برنامج تدريبي باستخداـ بعض المبادئ الخططية اليجومية عمي االستحواذ وفرص 

 التيديؼ لالعبي كرة القدـ " 
 



 تحت اشراف : 
 ات الجماعية بالكمية د/ ممدوح محمود محمدي            أستاذ بقسـ الرياض1أ

 د/ ريياـ محمود محمد أحمد            مدرس بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
ية تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية الرياض بشأف : ـ  الرابع عشر الموضوع

 ىـ : ػ ئيـ و لمباحثيف اآلتي أسما بقسـ المنازالت والرياضات الفردية
ػ الباحث / أحمد محمد إبراىيـ أحمد وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير 8

 ة " يالرشاقة ومستوي بعض الميارات اليجومية لدي العبي الكوميت
 تحت اشراف : 

 د/أشرؼ مسعد إبراىيـ        أستاذ متفرغ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية 1أ
 عيد حماد               مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكميةد/بدري 

ػ الباحث / أحمد عثماف محمد وعنواف الرسالة " تأثير استخداـ تدريبات المقاومة الباليسية 2
 عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي الساندا في رياضة الكونغ فو " 

 تحت اشراف : 
 أستاذ ورئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية   فتحي عبدالحميـ  د/ عبدالحميـ 1أ

 أحمد محمد                  مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكميةد/طو 
ػ الطالبة / أزىار فتحي رتيب وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تدريبي مقترح لميجـو القطري 3

 عبي الكوميتية " عمي فاعمية التسديد لال
 تحت اشراف : 

 د/ بسمات محمد عمي             أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية 1أ
 د/ حمادة خمؼ صحصاح            مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
لدرجة الماجستير في التربية البدنية   تسجيؿ موضوع بحث بشأف : ـ  الخامس عشر الموضوع
 أسمائيـ : ػ  اآلتيبقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمباحثيف  والرياضية

عمي  لمتبايفالتدريب ا استخداـػ الباحث / أحمد عمر أحمد عمي وعنواف الرسالة " تأثير 8
 قدـ " كرة ال لالعبيبعض المتغيرات البدنية واألداءات الميارية المركبة 

 تحت أشراف : ـ 
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ ممدوح محمود محمدي 1أ

 مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب     الصافي د/ محمد سعيد



 باستخداـالرسالة " تأثير برنامج تدريبي حث/ محمد شادي صابر حسيف وعنواف ػ البا2
 " ة لمجسـ عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لمناشئ كرة القدـ تدريبات المقاومة الكمي

 شراف : ـ تحت ا
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ مرواف عمي عبد اهلل 1أ

 مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ عصاـ طمعت عبد الحميد 
أقراص  باستخداـ تدريبيالرسالة " تأثير برنامج  ػ الباحث/ أحمد فتحي صبري مكاوي وعنواف3

 كرة اليد " االنزالؽ عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لناشئ 
 شراف : ـ تحت ا

 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ مرواف عمي عبد اهلل 1أ
     مدرس بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب      حسيفد/ وائؿ 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية بشأف  : ـ  عشر  السادس الموضوع 

     الرياضية لمباحث/ محمد سمير محمد شوقي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة
تغيرات البيوكيمائية الدىني ما قبؿ السكري عمي بعض الم" تأثير برنامج رياضي لمرض الكبد 

 وعناصر المياقة الصحية "
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم: 

 أستاذ التربية الصحية ورئيس قسـ عمـو الصحة "مشرفاً"      د/ ناصر مصطفي السويفي 1أ
 "مشرفاً"  أستاذ بكمية الطب ػػػ جامعة المنيا                     سمر حساـ الديف لبيب د/ 1أ
 د/فتحي محمد السيد ندا         أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكمية التربية الرياضية1أ

  جامعة طنطا                                    "مناقشاً"                                      
 "مناقشاً"         د/ محسف إبراىيـ أحمد           أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية       1أ

    1وذلؾ بحضور أحد المشرفاف أو كالىما     
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية  بشأف : ـعشر   السابع الموضوع

   الرياضية لمباحثة/ مروة عبد القادر عبد الوىاب حسف بقسـ العمـو النفسية وعنواف الرسالة
" الذكاء الوجداني وعالقتو بالسموؾ التعاوني والرضا الوظيفي لدي معممي التربية الرياضية 

 بمحافظة المنيا "  
 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 " مشرفاً  "      د/اخالص محمد عبدالحفيظ      أستاذ عمـ النفس الرياضي المتفرغ بالكمية1أ
           أستاذ عمـ النفس الرياضي وعميد كمية التربية الرياضية   وقي الوسيمي         د/عزة ش1أ

 "  مناقشاً  "                                  جامعة طنطا                                    
 أستاذ عمـ النفس الرياضي ووكيؿ الكمية لشئوف           د/إبراىيـ ربيع شحاتة 1أ
 التعميـ والطالب                               " مناقشًا "                                     

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ  لرسالة الماجستير في التربية  بشػأف : ـ عشر  الثامنالموضوع  

اضي وعنواف الرسالة " تأثير تمرينات الرياضية لمباحثة / ايماف محمد أميف بقسـ التدريب الري
 المنافسة وفقًا لمراكز المعب عمي الضرب اليجومي في الكرة الطائرة " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 " مشرفًا "  ةأستاذ بكمية التربية الرياضي             د/ايياب محمد عبدالفتاح  1أ
 " مشرفاً  أستاذ بكمية التربية الرياضية "              ربينيالشد/سعد الشربيني 1أ
          أستاذ الكرة الطائرة بقسـ التدريب وعمـو الحركة بكمية           د/حناف عبدالفتاح فتحي   1أ

 التربية الرياضية جامعة االسكندرية "مناقشاً"                                        
  أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية "مشرفاً"             حامد   د/عادؿ جالؿ1ـ1أ

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
الماجستير في التربية تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة بشأف  : ـ عشر  التاسعالموضوع  

لة      الرياضية لمباحث / كسباف يحي اسماعيؿ عبدالسميع بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسا
" تأثير برنامج تدريبي باستخداـ المدرجات الرممية عمي بعض الصفات البدنية الخاصة 

 والمستوي الرقمي لمتسابقي الوثب الطويؿ " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 مية "مشرفاً"د/محمد السيد عمي برىومو           أستاذ متفرغ ورئيس قسـ ألعاب القوي بالك1أ
 د/ايناس ابوالعال محمد            أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القوي بالكمية     "مناقشاً" 1ـ1أ
 د/محمد حسيف دكروري           أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القوي بالكمية     "مناقشاً" 1ـ1أ

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
 
 



ير في التربية الماجستقشة والحكـ لرسالة تشكيؿ لجنة المنابشأف  : ـ العشرونالموضوع  
الرياضية لمباحثة / فاتف زيداف عباس بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير 
ممارسة التمرينات الرياضية عمي بعض المتغيرات البدنية ومكونات الجسـ وبعض امالح الدـ 

 لدي السيدات الحوامؿ " 
 لحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة وا

 د/فاروؽ السيد عبدالوىاب         أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بالكمية      "مناقشاً" 1أ
 د/ناصر مصطفي السويفي         أستاذ التربية الصحية ورئيس القسـ بالكمية    "مشرفاً"1أ

 والعقـ بكمية الطب       "مشرفاً"د/محمود حسني إبراىيـ              أستاذ النساء والتوليد 
 د/ىاشـ فارس محمد                  أستاذ مساعد بقسـ النساء والتوليد           "مناقشاً" 

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
مف مدير وحدة الجودة واالعتماد بالكمية  ةالموضوع الحادي والعشروف : ػ بشأف المذكرة المقدم

ـ والمقدـ مف فريؽ إعداد الخطة 2188رير الخطة التنفيذية لعاـ لمموافقة عمي اعتماد تق
  1ـ 2186/2121اإلستراتيجية ألعواـ 

  1القرار : ػ وافؽ المجمس 
: ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد  الثاني والعشرونالموضوع  

 ـ 2188( لسنة  5إدارة وحدة متابعة الخرجيف رقـ ) بالكمية لمموافقة عمي 
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لشئوف  : ػ بشأف الثالث والعشرونالموضوع  
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس معيار المشاركة المجتمعية بخصوص أقامة الدورات اآلتية لنقابة 

 ي إطار البروتوكوؿ الموقع وىي : ػ الميف الرياضية بالتعاوف مع الكمية ف
  1ـ  88/3/2189ـ حتي 6/3/2189ػ دورة في التدليؾ الرياضي في الفترة مف 8

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
 ما يستجد مف أعماؿ : ػ 

بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي عقد     
طمبة وطالبات الفرقة الرابعة تخصص "مناىج وطرؽ تدريس " عمؿ نماذج ورشة عمؿ لتعميـ 

  1ـ 81/3/2189الستخداـ ميارات الحباؿ وذلؾ يـو األحد الموافؽ 
  1القرار : وافؽ المجمس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            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



 

 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


