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   م02/5/0229بتاريخ    المنعقد

 

عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ02/5/0209 ؽالمواف االثنيف يوـ فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب              د/ إبراىيـ ربيع شحاتة               2أػ 0
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                       د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد   2ػ أ0
 الرياضية ةواالجتماعيرئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية                      د/ حسف حسف عبده عبداهلل  2ػ أ3
 د/ ناصر مصطفي محمد سيد السويفي            رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية2أ ػ4
 قسـ اإلدارة الرياضية  رئيس             أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿد/2ػ أ6
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                          عثماف مصطفي عثمافد/ 2أ ػ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         اء الديف عبد الرحمف                 د/ بي2ػ أ8
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                         د/ مناؿ أحمد أميف السيد 2ػ أ9

 ةرئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردي                    عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/2أ ػ02
  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب  رئيس                             أحمد فاروؽ خمؼد/ 2أ ػ00
 د/ عمرو سميماف محمد                          رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية 2ػ أ00
  رئيس قسـ الرياضات المائية                     خالد حسف توفيؽ        د/ 2أ ػ03
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 2ـ2أ ػ04
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس            د/مكاـر حممي أبوىرجة                2أ ػ05
 الرياضية ةواالجتماعيالعمـو النفسية والتربوية أستاذ متفرغ بقسـ   عبدالحفيظ                      د/اخالص محمد2أ ػ06
 الرياضية ةد/ مصطفي حسيف باىي                          أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعي2ػ أ07
 أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية                      د/بيي الديف إبراىيـ سالمة   2أ ػ08
 د/ وجدي مصطفي الفاتح                           أستاذ بقسـ التدريب الرياضي 2أػ 09
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس              د/ محسف إسماعيؿ إبراىيـ 2أ ػ02
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                     د/ محمود إسماعيؿ طمبة     2أ ػ00
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                     سف عمي عمي أبوالنور  د/مح2أ ػ00
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية       د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        2أ ػ03
 أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي  د/ محمد السيد عمي برىومة 2أ ػ04
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية                          د/ عمر محمد لبيب    2ػ أ05
 د/ مرواف عمي عبداهلل                          أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية 2ػ أ06
 أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                   د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ 2ػ أ07
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                         عايد  د/نجوي محمود2ـ2أػ 08
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                          د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 09
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                       د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 2أػ 32
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   عادؿ محمد عيسوي النشارد/ 2أ                             محمد لطفي السيد د/ 2أ  
                              د/ىناء محمود عمي حسيف                       د/ حسني حسف عمي عاشور  2ـ2أ

 ،  جمسبالسادة أعضاء الم د/عميد الكمية ورئيس المجمس2رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف     
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد 8مجمس الكمية رقـ ) اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  2ـ 05/4/0209 بتاريخ

   2  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 ة وكيؿالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحات ػ بشأف:  انيالموضوع الث
 أسمائيـ وىـ : ػ  اآلتيالمقدمة مف الطالب  االعتذارات لمموافقة عميالكمية لمشئوف التعميـ والطالب 

 بالفرقة األولي   ػ الطالب/ مصطفي جابر إبراىيـ 0
 ػ الطالب/ أحمد عمي عبد السالـ               بالفرقة األولي 0
 الفرقة األولي ب  ػ الطالب/ أحمد عادؿ حسف                  3
 بالفرقة الثانية  ػ الطالبة/ أمنية محسف عبد السالـ           4
 ػ الطالبة/ دعاء رمضاف متولي                 بالفرقة الثانية5

 ـ  0208/0209النظرية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  االمتحاناتوذلؾ عف دخوؿ     
 2وافؽ المجمس   القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ   ػ بشأف:  الثلثالموضوع ا
تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لتصحيح وف التعميـ والطالب لمموافقة عمي الكمية لشئ

  2ـ 0208الطالبة/ أسماء يحيي عبد الرازؽ دفعة  االسـ
 2  وافؽ المجمس القرار:

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ  فػ بشأ:  الرابعالموضوع  
تعديؿ حاالت الطالب بنتيجة الفصؿ الدراسي الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

 ـ وىـ : ػ 0208/0209األوؿ لمعاـ الجامعي 
 ػػ الطالب/ محمود أنور عبد اهلل       المقيد بالفرقة األولي 0
 عبد اهلل محمود خمؼ       المقيد بالفرقة الثانية  ػ الطالب/0

 2حيث أنيـ كانوا محتجزيف بالسجف ، وتـ خروجيـ    
 2وافؽ المجمس   القرار:



حسف حسف عبده رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  الخامسالموضوع  
لمموافقة عمي تعييف السيدة/ مروة  ةبالكمي الرياضية واالجتماعيةقسـ العمـو النفسية والتربوية 

  2عبد القادر عبد الوىاب المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية 
 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
عبد الحميـ فتحي عبد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  السادسالموضوع  

الفردية لمموافقة عمي ما جاء بتقرير المجنة الدائمة الحميـ رئيس قسـ المنازالت والرياضات 
ور/ ػػػػأف تعييف الدكتػػبشلترقي األساتذة واألساتذة المساعديف ) لجنة الرياضة المدرسية ( 

  2زالت قسـ المناالعامر لطفي أحمد عثماف أستاذ مساعد ب
 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
أحمد فاروؽ خمؼ رئيس ف األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة م بشأف : ـ  السابع الموضوع

لترقي  قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي ما جاء بتقرير المجنة العممية
األساتذة واألساتذة المساعديف بشأف تعييف الدكتورة / ريياـ محمود محمد أحمد في درجة 

   2أستاذ مساعد بالقسـ 
 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

ريف األمير محمد بخصوص إىدائيا يالطمب المقدـ مف السيدة / شبشأف  : ـ  الثامن وضوعالم
  2( كرة طائرة لقسـ الرياضات الجماعية بالكمية  4عدد ) 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
ناصر مصطفي السويفي األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  التاسع الموضوع

تعييف المعيدة / فاتف زيداف عباس في الرياضية لمموافقة عمي  رئيس قسـ عمـو الصحة
  2وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ بالكمية 

 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
ناصر مصطفي السويفي : ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  الموضوع العاشر

مف الدكتور/ وليد حسيف حسف  رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي الطمب المقدـ
  2األستاذ المساعد بالقسـ وذلؾ لمتقدـ لمترقية لوظيفة أستاذ بالقسـ 

 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
عثماف مصطفي المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  الحادي عشر الموضوع

رعاية طفؿ بالداخؿ  أجازهعثماف رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمموافقة عمي تجديد 
  2ـ ولمدة عاـ دراسي 0/7/0209مف  اعتبارا  لمدكتورة / عبير أحمد صادؽ وذلؾ 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



أحمد فاروؽ خمؼ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع
كتورة / فاطمة فاروؽ سفر الدماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي رئيس قسـ الرياضات الج

راتب المدرس بالقسـ لممشاركة في دورة المدربيف الدولية في رياضة كرة اليد بالمغة العربية 
 ـ 30/0/0202ـ وحتي 0/9/0209بألمانيا في الفترة مف  مدينة اليبزيغوالمقامة في جامعة 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
أنور وجدي عمي مف األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة بشأف  : ـ  عشر  الثالث الموضوع

أحمد بياء الديف / طارؽ  الدكتورالوكيؿ رئيس قسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي سفر 
المدرس بالقسـ لممشاركة في دورة المدربيف الدولية لرياضة مرة اليد بالمغة العربية والمقامة 

  2ـ 30/0/0202ـ وحتي 32/8/0209في جامعة معينة اليبزيغ بألمانيا في الفترة مف 
 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

ج المرافقة لمزو جازة عدـ موافقة الجامعة عمي تجديد ابشأف  : ـ  عشر  الرابع الموضوع 
والخاصة بالدكتور/ محمد عبد المنعـ عبد الرحمف األستاذ المساعد بقسـ الرياضات الجماعية 

  2 ـ 04/0/0209وألعاب المضرب والتي كانت ستبدأ مف 
 2 إدارة العالقات الثقافية  مف خالؿيؤجؿ القرار لحيف فحص األوراؽ القرار : ـ 
أنور وجدي الوكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  عشر  الخامس الموضوع

ذ / أحمد عزمي أماـ األستا ضية لمموافقة عمي اشتراؾ الدكتوررئيس  قسـ اإلدارة الريا
 اإلعاقةالدولي لذوي  في مؤتمر خورفكاف العممي لإللقاء الشفييببحث المساعد بالقسـ 

والتربية البدنية المعدلة تحت عنواف " الرياضة لذوي اإلعاقة مف احتواء التنظيـ لألداء األمثؿ 
                 ـ 0209يونيو  32ػػ  09" والذي سيعقد بإمارة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة خالؿ يومي 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
د/ أحمد عزمي إماـ األستاذ 2ـ2الطمب المقدـ مف أ بشأف : ـ  عشر  السادس الموضوع

اسات العميا المساعد بقسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي إدراج قائمة فرعية أسفؿ قائمة الدر 
 0209حتي  0202عداد ا  مف أعداد المجمة العممية بدءبموقع الكمية لتشمؿ أ

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
د/ أحمد عزمي إماـ األستاذ المساعد 2ـ2ػ بشأف الطمب المقدـ مف أ عشر :  السابعالموضوع  

بقسـ اإلدارة الرياضية لمموافقة عمي تغيير اعدادات النشر بالمجمة بدال  مف )نصؼ ثمانيات( 
  2ـ 0209( بدءا  مف عدد يونية A4لتكوف في حجـ مقاس )

  2وافؽ المجمس ػ  القرار :



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ بياء الديف عبد الرحمف بشأف  : ـ  عشر  الثامن الموضوع
رئيس قسـ الترويح الرياضي لمموافقة عمي عقد ندوة ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ 

ـو الثالثاء ؾ يد الواقع واستشراؼ المستقبؿ " وذلبالقسـ بعنواف " أبحاث المعب والترويح ػػػ رص
  2ـ 06/4/0209الموافؽ 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
ػ بشأف إلغاء قيد الطالب / حساـ جماؿ صاوي المسجؿ لدرجة  عشر :  التاسعالموضوع  

  2الماجستير بقسـ التدريب الرياضي بالكمية 
  2وافؽ المجمس  القرار : ـ
لممدرس  البدنية والرياضيةلتربية في ا دكتوراه الفمسفةمنح درجة  بشأف : ـ العشرون الموضوع

تأثير برنامج وعنواف الرسالة "  عمـو الصحة الرياضية محمد بقسـ  فيس/ أحمد المساعد
 ة وتركيب الجسـ لدي البدناء " وبعض المتغيرات البيوكيميائي  ADRB2ىوائي عمي التعبير الجيني 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
 البدنية في التربية الدكتوراه الفمسفةمنح درجة  أفبشػ : ـ الحادي والعشرونالموضوع  

 واالجتماعيةأحمد فتحي ىاشـ محمد بقسـ العمـو النفسية والتربوية /  والرياضية لمباحث
ب لدي العبي األلعا واإلنياؾكمالية وعالقتيا بالميارات النفسية ال " الرياضية وعنواف الرسالة 

  2الفردية والجماعية بمحافظة  المنيا " 
 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية منح درجة بشأف  : ـ العشرونالثاني و   الموضوع 
والرياضية لمباحث / أحمد مصطفي تغياف عبدالسالـ بقسـ االدارة الرياضية وعنواف الرسالة " 

 ية " االبداع التكنولوجي ودوره في تحسيف الميزة التنافسية لألندية الرياض
   2وافؽ المجمس   القرار:ـ

الماجستير في التربية البدنية والرياضية منح درجة بشأف  : ـ العشرونو  الثالث الموضوع
لمباحث / كسباف يحي اسماعيؿ عبدالسميع بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج 

اصة والمستوي الرقمي تدريبي باستخداـ المدرجات الرممية عمي بعض الصفات البدنية الخ
 لمتسابقي الوثب الطويؿ " 

   2وافؽ المجمس   القرار:ـ
ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث /  والعشرون :  الرابعالموضوع  

أحمد حميدة نويش بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير استخداـ عروض الفيديو 
 لمعرفي والمستوي الفني بحكاـ كرة القدـ " التقديمية عمي التحصيؿ ا



  2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
بشأف تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية والعشرون : ـ   الخامسالموضوع  

 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
 ية واالجتماعية الرياضيةالطالبة / ألفت حسف بكر تاج الديف بقسـ العمـو النفسية والتربو  ػ0

وعنواف الرسالة " المساندة االجتماعية وعالقتيا بالصمود النفسي واالتزاف االنفعالي لدي 
 المعاقيف حركيا  المشاركيف باألنشطة الرياضية بمدينة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 ة أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمي                  د/اخالص محمد عبدالحفيظ2أ
  أستاذ مساعد بقسـ عمـ النفس الرياضي                     د/إبراىيـ رشاد محمد 2ـ2أ

ػ الباحث / محمد أحمد بيومي إسماعيؿ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية 0
الحاجات النفسية األساسية  بإحباطوعنواف الرسالة " السموؾ التحكمي لممدرب وعالقتو 

 عية الرياضية لدي العبي كرة القدـ بمحافظة المنيا " والداف
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ ورئيس قسـ العمـو النفسية بالكمية                     د/حسف حسف عبده 2أ
/ اسراء مصطفي أحمد عبدالرحيـ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية  ػ الباحثة3

برنامج رياضي عمي بعض المشكالت السموكية لدي أطفاؿ  الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير
 المؤسسة االيوائية بمدينة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/إبراىيـ ربيع شحاتة              أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 2أ

 2وافؽ المجمس  القرار : ـ
الماجستير في التربية  بشأف تسجيؿ موضوع بحث لدجة والعشرون : ـ  السادسالموضوع  

 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ
ػ الباحث / أحمد محمد حسيف أبو زيد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير 0

استخداـ نموذج مكاركي عمي تعمـ بعض الميارات بدرس التربية الرياضية وتنمية التفكير 
 ميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي " التأممي واالبداع لتال

 تحت اشراف : ـ 
 د/فاطمة محمد محمد فميفؿ          أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 2أ
 د/نرميف محمد شوماف            أستاذ مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 2ـ2أ



ىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير ػ الباحث / محمد صالح الديف حسيف بقسـ المنا3
 برنامج تعميمي بالحاسب اآللي عمي تعمـ ميارات االنقاذ بحمامات السباحة " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/عبدالعزيز محمد عبدالعزيز        أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية 2أ

 وطرؽ التدريس بالكمية  د/لبني عماد الديف أحمد               مدرس بقسـ المناىج
   2وافؽ المجمس   القرار:ـ

لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في تشكيؿ ػ بشأف  والعشرون :  السابعالموضوع  
 الرياضات المائية وعنواف الرسالة      التربية الرياضية لمباحث / أحمد جابر عبدالرشيد بقسـ

 ميات التربية الرياضية وفقا  لمعايير الجودة واالعتماد " تصميـ منياج مقترح لرياضة كرة الماء لك" 
 ويقترح تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ مف األساتذة وىـ : ػ 

 "  مناقشا  "             أستاذ الرياضات المائية بالكمية بدالعزيز عبدالحميد عبداليادي   د/ع2أ
 "  مناقشا  "        اضية جامعة األزىرأستاذ التربية الري  د/خالد صالح الديف محمد كامؿ    2أ
 "  مشرفا  كمية "أستاذ الرياضات المائية ورئيس القسـ بال            د/خالد حسف توفيؽ     2أ

   2وافؽ المجمس   القرار:ـ
الماجستير في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة بشأف  والعشرون : ـ  الثامنالموضوع  

/ كريـ عبدالغني أحمد إسماعيؿ بقسـ عمـو الحركة الرياضية وعنواف التربية الرياضية لمباحث 
الرسالة " المؤشرات البيوميكانيكية لحركة المشي لألطفاؿ األسوياء كأساس لتطويرىا ألقرانيـ 

 مف ذوي التأخر الحركي في مرحمة الميد " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 اف محمد              أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس القسـ بالكمية "مشرفا "د/عمرو سميم2أ
 د/عمر لبيب محمد                  أستاذ عمـ الحركة بالكمية                     "مشرفا "2أ
 د/محمد سميماف محمد              أستاذ الميكانيكا الحيوية بالكمية               "مشرفا " 2أ
 د/أسامة محمد عبدالعزيز           أستاذ عمـ الحركة بالكمية                     "مناقشا "2أ
 الحيوية بقسـ أصوؿ التربية بكمية  االميكانيك د/أميمة إبراىيـ العجمي            أستاذ2أ

 " مناقشا  " جامعة االسكندرية  ربأبو قيالتربية الرياضية                                       
  2وافؽ المجمس   القرار:ـ

الماجستير في ػ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة  والعشرون :  التاسعالموضوع  
لمباحث / أحمد محمد ابوالعال بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة " فاعمية التربية الرياضية 



لمستوي الرقمي لدي العبي رمي استخداـ تمرينات التوازف الحركي عمي األداء المياري وا
 الرمح " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 د/محمد السيد عمي برىومة           أستاذ ألعاب القوي المتفرغ             " مناقشا  " 2أ
 قشا " عطية نجيب                 أستاذ تدريب مسابقات الميداف والمضمار "منا محمودد/2أ
 د/محمد حسيف دكروري           أستاذ مساعد بقسـ ألعاب القوي وقائـ لعمؿ2ـ2أ

 رئيس القسـ                             "مشرفا "                                         
  2وافؽ المجمس   القرار:ـ

تربية ماجستير في الالبشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة : ـ   الثالثونالموضوع  
ح مخموؼ مبارؾ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية لمباحثة / دينا صال

لدي العبات ودافعية االنجاز  باإلنياؾالرياضية وعنواف الرسالة " الذكاء الروحي وعالقتو 
 المنتخبات الرياضية جامعة المنيا " 

 " مشرفا  "        ورئيس قسـ العمـو النفسية بالكميةأستاذ            د/حسف حسف عبده  2أ
 النفسية جامعة أسيوط "مناقشا " أستاذ ورئيس قسـ العمـو  د/عبدالحكيـ رزؽ عبدالحكيـ  2أ
  د/إبراىيـ ربيع شحاتة           أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب       "مناقشا " 2أ

  2وافؽ المجمس   القرار:ـ
بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  : ـ  الحادي والثالثونضوع  المو 

/ محمد أحمد محمد عمي بقسـ ألعاب القوي بالكمية وعنواف الرسالة "  التربية الرياضية لمباحث
تأثير تدريبات القوة الوظيفية باستخداـ المقاومات المتنوعة عمي بعض القدرات البدنية 

 ستوي الرقمي لالعبي دفع الجمة " الخاصة والم
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 د/محمد السيد عمي برىومة           أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي بالكمية     "مناقشا " 2أ
 " د/محمود عطية نجيب                أستاذ التدريب الرياضي جامعة أسيوط     "مناقشا  2أ
 د/محمد حسيف دكروري           أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس القسـ     "مشرفا " 2ـ2أ

  2وافؽ المجمس   القرار:ـ
 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل

 سئيس المجلر  أمين سر المجلس                                                                    
 د/ طارق محمد صالح الدين (2) أ                                     د/ عمرو سليمان محمد ( 2) أ 
 



 
 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


