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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ55/4/9159 ؽالمواف االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب              د/ إبراىيـ ربيع شحاتة               1أػ 5
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                       د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد   1ػ أ9
 الرياضية ةواالجتماعيرئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية                      د/ حسف حسف عبده عبداهلل  1ػ أ3
 د/ ناصر مصطفي محمد سيد السويفي            رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية1أ ػ4
  د/ محمد لطفي السيد                               رئيس قسـ التدريب الرياضي1ػ أ5
 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                    عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/1أ ػ51
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  رئيس                             أحمد فاروؽ خمؼد/ 1أ ػ55
 رئيس قسـ الرياضات المائية                      خالد حسف توفيؽ        د/ 1أ ػ59
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أ ػ53
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس            د/مكاـر حممي أبوىرجة                1أ ػ54
 الرياضية ةواالجتماعيعمـو النفسية والتربوية أستاذ متفرغ بقسـ ال  عبدالحفيظ                      د/اخالص محمد1أ ػ55
 الرياضية ةد/ مصطفي حسيف باىي                          أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعي1ػ أ56
 أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                      د/بيي الديف إبراىيـ سالمة   1أ ػ57
 د/ وجدي مصطفي الفاتح                           أستاذ بقسـ التدريب الرياضي 1ػ أ58
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس              د/ محسف إسماعيؿ إبراىيـ 1أ ػ59
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                     د/ محمود إسماعيؿ طمبة     1أ ػ91
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                     عمي عمي أبوالنور   د/محسف1أ ػ95
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية       د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        1أ ػ99
 أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي  د/ محمد السيد عمي برىومة 1أ ػ93
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية                        د/ عمر محمد لبيب      1ػ أ94
 د/ مرواف عمي عبداهلل                          أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية 1ػ أ95
 أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                   د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ 1ػ أ96
  الرياضات المائية أستاذ مساعد بقسـ                 ي عاشور حسني حسف عمد/ 1ـ1أػ 97
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                         د/نجوي محمود عايد 1ـ1أػ 98
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                          د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 99
 مدرس بقسـ الرياضات المائية                    د/ىناء محمود عمي حسيف     ػ 31
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                       د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 1أػ 35
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   عادؿ محمد عيسوي النشارد/ 1أ          عمرو محمد سميماف د/ 1أ     واعتذر عن الحضور : ـ
 ،  بالسادة أعضاء المجمس كمية ورئيس المجمسد/عميد ال1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    

  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد 7مجمس الكمية رقـ ) اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1ـ 58/3/9159 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿالمذكرة المقدمة مف  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
 اختيار كاًل مف : ػ  لمموافقة عميالكمية لمشئوف التعميـ والطالب 

 د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد 1ػ أ5
 د/ سعد الشربيني الشربيني 1ػ أ9
 د/ عمرو سميماف محمد 1ػ أ3
 د/ محمد فتحي توني 1ػ أ4
 د/ محمد حسيف دكروري 1ػ أ5

   ـ 9158/9159االمتحانات النظرية لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  وذلؾ لمراقبي عاـ
 1وافؽ المجمس   القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
عممية تسميـ نسبة الغياب النيائية لممواد الوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي الكمية لشئ

ـ وذلؾ يـو الخميس الموافؽ 9158/9159والنظرية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
  1ـ 9/5/9159

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

تبارات التدريب الميداني واالختبارات بداية اخالكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
ـ ، وبداية االختبارات النظرية 55/5/9159ـ الي 9/5/9159التطبيقية والشفوية 

  1ـ 57/6/9159الي  59/5/9159
 1وافؽ المجمس   القرار:

إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  الخامسالموضوع  
اعتماد نتيجة التخمفات لمعاـ الجامعي العميـ والطالب لمموافقة عمي  الكمية لشئوف

   1 ـ 9158/9159
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  السادسالموضوع  
لعممي لمفصؿ الدراسي الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيالت تصحيح النظري وا

  1ـ والواردة مف األقساـ بالكمية 9158/9159الثاني لمعاـ الجامعي 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  السابع الموضوع

فرؽ الدراسية األربعة الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تشكيالت الكنتروالت لم
 ـ كاآلتي : ػ 9158/9159لمرحمة البكالوريوس الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 كنترول الفرقة األولي : ـ 
 رئيسًا     د/ محمد فوزي عبدالعزيز1أاػ 
 عضوًا     د/ لبني محمود سنوسي1ـ1ػ أ9
 عضواً    ػ د/ احساف حسني أحمد 3
 ضواً ع   ػ د/ ىناء محمود عمي 4
 عضواً    ػ د/ محمد خمؼ اهلل محمود 5
 منصور عبدالمنعـ ػ د/ اسالـ 6

 كنترول الفرقة الثانية : ـ 
 رئيساً   د/ عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ 1ػ أ5
 عضواً    د/ نجوي محمود عايد 1ـ1ػ أ9
 عضواً     ػ د/ أحمد راشد حسف 3
 عضواً    ػ د/ وليد مصطفي ىاروف 4
 عضواً     ػ د/ عامر لطفي أحمد 5

 كنترول الفرقة الثالثة : ـ 
 رئيساً     د/ ىانئ حسف كامؿ1ػ أ5
 عضواً     ػ د/ يحي أحمد كامؿ 9
 عضواً    ػ د/ ىاني جماؿ يوسؼ 3
 عضواً      ػ د/ حمادة صحصاح4
  عضواً     مف ناصر السويفيػ د/ أي5

  كنترول الفرقة الرابعة : ـ
 رئيساً     د/ عمرو سميماف محمد1ػ أ5
 عضواً    د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير1ـ1أػ 9



 عضواً     ػ د/ ايياب راضي3
 عضواً   ػ د/ محمد فتحي عبدالحافظ 4
 عضواً    ػ د/ بدري عيد حماد 5
 عضواً    ػ د/ مصطفي شادي 6

 1عمي التشكيؿ المقدـ  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
عثماف مصطفي عثماف /  األستاذ الدكتورالمذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  الثامن الموضوع

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي انتداب ثالثة مف أعضاء ىيئة التدريس 
بكمية التربية الرياضية جامعة أسواف لحضور االختبارات العممية والشفيية بالقسـ لمفصؿ 

 ـ مرحمة البكالوريوس وىـ : ػ 9158/9159الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 ػ د/ مصطفي محمد جمعة                                                                                                    9بدالناصر جبر حسيف                      د/ ع1ػ أ5

 ػ د/ محمد جمعة الضوي 3                              
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
ناصر مصطفي السويفي األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف بشأف  ـ:  التاسع الموضوع

 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي انتداب كؿ مف : ػ 
 د/ أحمد عبدالسالـ عطيتو 1ػ أ9د/ عالء الديف محمد عميوة                     1ػ أ5
 د/ عبدالحميـ عبدالعميـ يوسؼ 1ػ أ4د/ عبدالرحمف عبدالباسط مدني                 1ػ أ3

  1وذلؾ لالمتحانات الشفيية والعممية بالقسـ 
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 

: ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / خالد حسف توفيؽ رئيس  الموضوع العاشر
 قسـ الرياضات المائية بخصوص انتداب كاًل مف : ػ 

 د/ عادؿ عبدالمنعـ مكي 1ػ أ5
 د/ ناصر محمد شعباف 1أ

 ـ 9158/9159وذلؾ ألعماؿ االمتحانات الخاصة بالقسـ لمفصؿ الدراسي الثاني 
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
وكيؿ الكمية لشئوف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  الحادي عشر الموضوع

  1الثالثة حتي الخامسة عصرًا الدراسات العميا لمموافقة عمي تمديد فترة المكتبة مف الساعة 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف بشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع
الدراسات العميا لمموافقة عمي عقد امتحانات الدراسات العميا مرحمة ) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ 

ـ 9/6/9159ـ اعتبارًا مف 9158/9159ثاني العاـ الجامعي الدكتوراه ( لمفصؿ الدراسي ال
  1مع تكثيؼ محاضرات األسبوع األخير مف الدراسة 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
وكيؿ الكمية لشئوف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الثالث الموضوع

الدراسات العميا مرحمة ) الدبمـو ػػ  الدراسات العميا لمموافقة عمي تشكيؿ كنتروؿ امتحانات
  ـ 9158/9159الماجستير ػػ الدكتوراه ( لمعاـ الجامعي 

 1 عمي التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمسالقرار : ـ 
وكيؿ الكمية لشئوف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الرابع الموضوع 

المالحظة ألعماؿ االمتحانات لمدراسات العميا مرحمة الدراسات العميا لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة 
  1ـ الفصؿ الدراسي الثاني 9158/9159) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ( لمعاـ الجامعي 

 1 عمي التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمسالقرار : ـ 
لشئوف  وكيؿ الكميةالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  عشر  الخامس الموضوع

الدراسات العميا لمموافقة عمي اضافة األستاذ الدكتور / محمد فتحي محمد توني إلي لجنة 
االشراؼ الخاصة بالباحثة / مروة محمد عبدالعاطي المقيدة لدرجة الماجستير، وذلؾ نظرًا لوفاة 

  1األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـ  عشر  السادس الموضوع

لمباحثة / مروة عبد القادر عبدالوىاب بقسـ العـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 
وعنواف الرسالة " الذكاء الوجداني وعالقتو بالسموؾ التعاوني والرضا الوظيفي لدي معممي 

 ة المنيا " التربية الرياضية بمحافظ
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية بشأف  : ـ  عشر  السابع الموضوع 
لمباحث / محمد فوزي محمد حمد اهلل بقسـ الترويح الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج 

عني الحياه ألطفاؿ مرضي ترويحي رياضي استشفائي عمي بعض الجوانب الفسيولوجية وم
 القمب " 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / أحمد  بشأف : ـعشر   الثامن الموضوع
جمعة محمد حسف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " منياج أنشطة حركية 

  1مـ في ضوء معايير الجودة " مقترح لألطفاؿ المعاقيف ذىنيًا القابميف لمتع
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / سارة  بشػأف : ـ عشر  التاسعالموضوع  

عبدالرحمف عبدالرحيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تربية 
ي بعض الميارات الدراسية لمعممات مرحمة رياض رياضية مقترح باستخداـ الحاسب اآللي عم

 األطفاؿ في ضوء معايير الجودة " 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / فاتف زيداف بشأف  : ـ العشرونالموضوع   
رينات عباس زيداف بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير ممارسة التم

الرياضية عمي بعض المتغيرات البدنية ومكونات الجسـ وبعض أمالح الدـ لدي السيدات 
 الحوامؿ " 

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / بشأف  : ـ العشرونو  الحادي  الموضوع

فيف و صميـ جياز الكتروني لممكفأيمف محمد خميؿ محمد بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة " ت
 متر "  61في سباؽ لضبط مسار العدو 

   1وافؽ المجمس   القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية البدنية بشأف  والعشرون : ـ  الثانيالموضوع  

 والرياضة لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
دارة الرياضية وعنواف الرسالة " استراتيجية ػ الباحث / ىادي جماؿ يوسؼ إسماعيؿ بقسـ اإل5

مقترحة إلدارة األزمات التسويقية بالشركات الراعية لمييئات األىمية الرياضية بجميورية مصر 
 العربية " 

 تحت اشراؼ : ػ 
 د/ أنور وجدي عمي الوكيؿ               أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 1أ
 ماـ                   أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية أحمد عزمي إد/ 1ـ1أ

وعنواف الرسالة " تأثير ػ الباحث/ إيياب عثماف محمد محمود بقسـ عمـو الصحة الرياضية 9
إنزيـ الكوليف أسترايز وبعض المتغيرات الفسيولوجية والقدرات التوافقية ىوائي عمي برنامج ال

 لناشئ كرة السمة "



 إشراؼ : ػ تحت 
 د/ ناصر مصطفي السويفي            أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1أ 
 د/ عبد الرحمف منصور عبد الجابر       مدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية  
وعنواف ػ الباحث / أشرؼ صابر أبو سريع بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 3

 " القدـة في مساحات محددة كتوجو لتطوير األداء اليجومي لناشئ كرة يقواعد الخطط" الالرسالة 
 تحت إشراؼ : ػ 

 د/ عمر أحمد عمي                   أستاذ تدريب كرة القدـ بالكمية 1أ
 مدرس بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية   راتب                  د/ فاطمة فاروؽ

الرسالة " تأثير حمد عرفة بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف ػ الباحث / محمد سمير م4
 لدي اطفاؿ التوحد "  االجتماعيبعض الميارات العددية والتواصؿ  اكتساببرنامج تربية حركية عمي 

 تحت إشراؼ : ػ 
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس    د/مكاـر حممي أبو ىرجة 1أ

                   مدرس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                     د/ ياسر عبد الرشيد         
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية ػ بشأف  والعشرون :  الثالثالموضوع  
      البدنية والرياضية لمباحث/ محمود حمدي عيد إبراىيـ بقسـ العاب القوي وعنواف الرسالة

 تأثير استخداـ التدريب المتقاطع عمي بعض القدرات البدنية والمستوي الرقمي لمتسابقي دفع الجمة "  "
 تحت اشراؼ : ػ 

 د/ محمد حسيف دكروري          أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القوي بالكمية 1ـ1أ
 مدرس بقسـ ألعاب القوي بالكمية        د/ جدة أحمد إبراىيـ             

  مدرس بقسـ ألعاب القوي بالكمية           وليد مصطفي ىاروف      د/ 
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية بشأف  والعشرون : ـ  الرابعالموضوع  
الرسالة  الرياضية لمباحثة / ىناء رشواف عبداهلل بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة وعنواف

االىتزازية عمي بعض مكونات الكفاءة الفسيولوجية واالنجاز البدني والرقمي  ت" تأثير التدريبا
 لالعبي رمي الرمح بمحافظة المنيا " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مناقشًا"    د/محمد لطفي السيد                  أستاذ التدريب الرياضي بالكمية   1أ
 د/محسف إبراىيـ أحمد                أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية     "مشرفًا"1أ
 د/محمد سعد إسماعيؿ               أستاذ بيولوجيا الرياضة ػػ جامعة بنيا "مناقشًا"1أ



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

ة / جياد أحمد محمد ربيع بقسـ التمرينات والتعبير الحركي وعنواف التربية الرياضية لمباحث
الرسالة " تأثير برنامج تعميمي باستخداـ التعمـ التوليدي المدعـ بالحاسب اآللي عمي التفاعؿ 

 االجتماعي وبعض ميارات التمرينات االيقاعية " 
 ل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكي

د/ايماف حسف محمد الحاروني   أستاذ طرؽ التدريس وعميدة كمية التربية الرياضية لمبنات 1أ
 جامعة الزقازيؽ " مناقشًا " 

 التمرينات والجمباز بالكمية " مشرفًا "  أستاذ ورئيس قسـ               د/مناؿ أحمد أميف    1أ
 " مشرفًا "                  بالكمية  متفرغ حمد عبد المنعـ الشافعي    أستاذ مساعدد/ م1ـ1أ
 د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ   أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية"مناقشًا " 1ـ1أ
     د/ ىبة سعد محمد عبد الحافظ  أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية " مشرفاً"" 1ـ1أ

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
 بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه فيوالعشرون : ـ   السادسالموضوع  

الحسيني سيد زكريا الشيمي بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة التربية الرياضية لمباحث / 
كانيكية يرات البيوميمبدء المنخفض عمي بعض المتغلة " فاعمية نموذج ىندسي وعنواف الرسال

 مي لمعدائييف " واإلنجاز الرق لالنطالؽ
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 " شرفًا "مأستاذ بقسـ التدريب الرياضي بالكمية                   محمد لطفي السيد حسيفد/1أ
 " مناقشاً "   ة الرياضية بالكمية  عمـو الحركأستاذ بقسـ عمرو سميماف محمد              د/1أ
  ألعاب القوي ووكيؿ كمية التربية الرياضيةأستاذ                  محمد حسفد/رانيا 1أ

  "مناقشاً"      بني سويؼ                       امعة ج                                      
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  : ـ  والعشرون  السابعالموضوع  
أالء نور الديف جماؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة /  ةالتربية الرياضية لمباحث

وعالقتيا بنسبة انتشار في الريؼ والحضر  اإلعدادية" الثقافة الصحية لتمميذات المرحمة 
  1( بمدينة المنيا "  ) دراسة مقارنةالبدانة والنحافة

 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مناقشًا"               فسيولوجيا الرياضة المتفرغ      أستاذ   بياء الديف إبراىيـ سالمةد/1أ
 "مناقشًا" فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسـ عموـ الصحة  أستاذ مي   عماد الديف شعباف عد/1أ
 "مشرفًا"         جامعة أسيوط بقسـ عموـ الصحة بالكميةأستاذ        محمد محمد عميد/1ـ1أ

 "مشرفًا"         مدرس بقسـ عموـ الصحة بالكمية                    د/ رضا إبراىيـ          
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

كـ لرسالة الماجستير في التربية الرياضية ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والح والعشرون :  الثامنالموضوع  
تدريبي عمي التوقع ىدير ممدوح عبد الغني بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج لمباحثة / 

 وسرعة رد الفعؿ لدي العبي االسكواش " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 أستاذ ورئيس قسـ الرياضات الجماعية بالكمية     "مناقشًا"     د/أحمد فاروؽ خمؼ      1أ
 د/خالد عبدالعزيز أحمد     أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية بالكمية     "مشرفًا"1ـ1أ
 د/محمد بدر الديف صالح   أستاذ مساعد ورئيس شعبة رياضات المضرب بقسـ المناىج 1ـ1أ

 وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة دمياط "مناقشًا"                                 
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ

ستير في التربية الرياضية ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماج والعشرون :  التاسعالموضوع  
االقتصادية  يراسة الجدو " د    كيرلس ماىر عبدالمسيح بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة/  لمباحث

 الستثمار أنشطة االتحاد المصري لكرة اليد " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 "مناقشًا"                     أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية      د/أنور وجدي عمي الوكيؿ  1أ
 "مشرفًا"                        ستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية            أ       د/محمد فوزي عبدالعزيز 1أ
 "مشرفًا"                       د/أحمد عزمي إماـ           أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية             1ـ1أ
                                                                "مناقشًا" جامعة الفيـوية د/معتز عمي حسف     أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية كمية التربية الرياض1ـ1أ

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

الموضوع الثالثوف : ػ بشأف المذكرة المقدمة األستاذ الدكتور / عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ رئيس قسـ 
 ية لمموافقة عمي االنتداب ألعماؿ االمتحانات لكاًل مف : ػ المنازالت والرياضات الفرد

 د/رشا محمد عبدالعزيز              د/نبيؿ صفوت 
 د/أشرؼ معروؼ              د/نيي وديع 

 د/محمد أحمد راشد 
  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل

 سرئيس المجل               المجلس                                                              أمين سر
 د/ طارق محمد صالح الدين (0) أ                                                                                    



 

 
 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


