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محضر اجتماع مجلس الكلية رقم ( ) 1
المنعقد بتاريخ 2019/9/11م

إنو في يوـ االثنيف الموافؽ 9169/9/66ـ اجتمع مجمػس الكميػة برئاسة األستاذ الدكتور /طارؽ محمد صالح الديف عميد

الكمية ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف  :ػ
6ػ أ1د /عاطؼ عبد الرحمف سيد

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث

9ػ أ1د /عبد العزيز محمد عبد العزيز

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

4ػ أ1د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ

رئيس قسـ اإلدارة الرياضية

6ػ أ1د /بياء الديف عبد الرحمف

رئيس قسـ الترويح الرياضي

8ػ أ1د /عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ

رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية

61ػ أ1د /إب راىيـ ربيع شحاتة

رئيس قسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية

69ػ أ 1د /محمد سميماف محمود

رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية

63ػ أ1ـ1د /محمد حسيف دكروري

أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ ألعاب القوي

65ػ أ1د /محمود إسماعيؿ طمبة

أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي

3ػ أ 1د/عمرو سميماف محمد
5ػ أ1د /أحمد فاروؽ خمؼ

7ػ أ1د /ىشاـ محمد عبد الحميـ
9ػ أ1د /محسف إبراىيـ أحمد
66ػ أ 1د /خالد حسف توفيؽ

64ػ أ 1د /وجدي مصطفي الفاتح
66ػ أ 1د /حسف حسف عبده

67ػ أ1د /ناصر مصطفي سيد

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب

رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية
رئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية

رئيس قسـ الرياضات المائية

أستاذ بقسـ التدريب الرياضي

أستاذ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية
أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية

68ػ أ1د/عثماف مصطفي عثماف

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

69ػ أ1د/محمد فوزي عبدالعزيز

أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية

91ػ أ1د /بسمات محمد عمي شمس الديف

أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية

96ػ أ1د /أسامة محمد عبدالعزيز

أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية

99ػ أ1د /ناصر عمر السيد الوصيؼ

أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي

93ػ د /بدري عيد حماد

94ػ د /ياسر عبدالرشيد

الحضور :/ـDate:
واعتذر عن/200

أ1د /محمد لطفي السيد
أ1د /محمد السيد عمي برىومة
أ1ـ1د/رشا ناجح عمي

عف المدرسيف

عف وحدة الجودة بالكمية
E-mail :

أ1د /مناؿ أحمد أميف
أ1د /عمر أحمد عمي
د /حسني عبدالحي بدوي

)Fax: (086

أ1د /عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي
أ1ـ1د/خالد عبدالعزيز أحمد

وفػى بدايػة االجتمػاع رحب أ1د/عميد الكمية ورئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس ،

ثـ بدأ االجتماع بمناقشة الموضوعات التالية :

)Tel: (086

الموضوع األول  :ػ بشأف التصديؽ عمي محضر اجتماع مجمس الكمية رقـ ( )69المنعقد

بتاريخ 9169/8/69ـ 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 0

الموضوع الثاني  :ػ بشأف ترشيح األستاذ الدكتور  /عمرو سميماف محمد أميف سر لمجمس

الكمية عف العاـ الجامعي 9191/9169ـ 1
القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالث  :ػ بشأف الموافقة عمي اضافة كؿ مف  :ػ

6ػ أ1د /مكارـ حممي أبو ىرجة

9ػ أ1د /اخالص محمد عبدالحفيظ

عميدة الكمية سابقاً

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا سابقاً

وذلؾ لعضوية مجمس الكمية لمعاـ الجامعي 9191/9169ـ 1
القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع الرابع  :ػ بشأف منح عدد ( )36طالب درجة البكالوريوس في التربية الرياضية دور

سبتمبر  9169بنسبة (  ) %4449مف اجمالي الطالب وعددىـ  69طالب وطالبة وذلؾ مف
الالئحة الحديثة 1

القرار :وافؽ المجمس 1
الموضوع الخامس  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /عمرو سميماف محمد وكيؿ

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ حالة الطالب  /أحمد ممدوح عبدالمالؾ

المقيد بالفرقة الثانية بنتيجة الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 9169/9168ـ حيث أنو

أدي االمتحانات العممية والشفوية بعد خروجو مف محبسو 1
القرار :وافؽ المجمس 1

الموضوع السادس  :ػ بشأف الشكوى المحولة مف األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بخصوص

الطالب  /خالد مندي محمود بالفرقة األولي (باقي لإلعادة) والذي يطمب إعادة قيده إلي الكمية
مرة أخري 1

القرار :رفض المجمس حيث أنو استنفذ مرات الرسوب بالكمية 1
الموضوع السابع  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /خالد حسف توفيؽ رئيس قسـ

الرياضات المائية لمموافقة عمي ما تقدـ بو الدكتور  /أحمد محمد عارؼ بطمب اجازة لمدة
ثالثة أشير لزيارة دولة االمارات وذلؾ لالستعانة بخبراتو في اكاديمية السباحة التابعة لنادي

الوصؿ االماراتي وذلؾ خالؿ الفترة مف 9169/9/95ـ الي 9169/69/95ـ 1
القرار  :ػ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثامن  :ػ بشأف التقرير النيائي الجماعي عف االنتاج العممي الخاص بالدكتور /

ياسر عبدالرشيد سيد المدرس بقسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية بكمية التربية

الرياضية جامعة المنيا لمترقي الي درجة أستاذ مساعد بذات القسـ والكمية والجامعة 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع التاسع  :ػ بشأف التقرير النيائي الجماعي عف اإلنتاج العممي الخاص بالدكتور /

بدري عيد حماد المدرس بقسـ المنازالت والرياضات الفردية كمية التربية الرياضية جامعة المنيا

لمترقي إلي درجة أستاذ مساعد بذات القسـ الكمية والجامعة 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع العاشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذة الدكتورة /مناؿ احمد أميف رئيس قسـ

التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب كؿ مف  :ػ

6ػ السيد  /أسامة عبداهلل محمود

يومي األحد ػػ االثنيف

3ػ السيدة فاتف فايز محمد

يومي األربعاء ػػ الخميس

9ػ السيدة  /أزىار فتحي رتيب

يومي األحد ػػ الخميس

وذلؾ لممعاونة في تدريس مقرر الجمباز والتمرينات والتعبير الحركي لمفرؽ ( األولي ػػ الثانية ػػ

الثالثة ) لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 9191/9169ـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الحادي عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /عبدالحميـ فتحي
عبدالحميـ رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب كؿ مف  :ػ

6ػ مصطفي محمود مخموؼ ( لمقرر المالكمة لمفرقة األولي )
9ػ نيي سامي وديع ( لمقرر كاراتيو لمفرقة األولي )

3ػ أشرؼ معروؼ محمد ( لمقرر سالح لمفرقة الرابعة )

وذلؾ لممعاونة في التدريس لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 9191/9169ـ يومي

( االحد واالثنيف ) مف كؿ أسبوع 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثاني عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /خالد حسف توفيؽ رئيس
قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي انتداب الدكتورة  /عزة كماؿ بدر عبدالعاؿ المدرس بقسـ

المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة أسيوط لممعاونة في التدريس لمفرقة
األولي والرابعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 9191/9169ـ ليومي ( االربعاء

والخميس ) مف كؿ أسبوع 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع الثالث عشر  :ـ بشأف المذكرة المقدمة مف أ1ـ1د /محمد حسيف دكروري القائـ
بعمؿ رئيس قسـ ألعاب القوي لمموافقة عمي انتداب السيدة  /ىمت عبادة ابوالحسف محمود

لممعاونة في عممية التدريس لمفصؿ الدراسي األوؿ العاـ الجامعي 9191/9169ـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الرابع عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /أحمد فاروؽ خمؼ

رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف الدكتورة /

فاطمة فاروؽ راتب المدرس بالقسـ لالعتذار عف السفر إلي جامعة اليبزيغ بألمانيا لحضور

الدورة التدريبية المنعقدة مف 9169/9/9وحتي 9191/9/3ـ 1
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الخامس عشر  :ـ بشأ/ف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عاطؼ عبدالرحمف
سيد وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي الغاء قيد الباحث  /اسالـ
سراج الديف محمد المقيد بمرحمة الدكتوراه بقسـ عموـ الصحة الرياضية وذلؾ لعدـ جدية

الباحث 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السادس عشر  :ػ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور  /عاطؼ عبدالرحمف
سيد وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي اضافة مشرؼ لمباحثة  /ايماف

محمد الكاشؼ المقيدة لمرحمة الدكتوراه بقسـ عموـ الصحة الرياضية والمسجمة موضوع بحث
بعنواف " تأثير برنامج رياضي عمي بعض المتغيرات البيوكيميائية ومكونات الجسـ وعالقتيا

بجيف  FTOلدي السيدات المصابة بالسمنة "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع السابع عشر  :ـ بشأف منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية

لمباحث  /أحمد جابر عبدالرشيد محمد بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة " تصميـ منياج
مقترح لرياضة الماء لكميات التربية الرياضية وفقاً لمعايير الجودة واالعتماد "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثامن عشر  :ـبشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحث /

عمر حماد محمد حماد بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج تدريبي
باستخداـ تمرينات المنافسة عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لمراكز المعب لدي ناشئي

كرة القدـ "

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع التاسع عشر  :ـبشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحث /
عبدالرحمف محمد إبراىيـ بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير استخداـ تمرينات

المنافسة عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لحراس المرمي الناشئيف في كرة القدـ "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع العشرون  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحثة /

سعاد حسف إبراىيـ محمد بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تطوير التصويب باستخداـ

التدريبات الموقفية لالعبي كرة السمة "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الحادي والعشرون  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية

لمباحث  /اسامة محمد شحاتة بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير برنامجيف
( مرتفع ومنخفض الشدة ) عمي متغيرات المياقة الصحية وىرموني النمو والتستوستيروف

لذوي االحتياجات الخاصة ( اإلعاقة الذىنية ) القابميف لمتعمـ "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثاني والعشرون  :ـ بشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية
لمباحث  /أحمد محمد ابوالعال حسيف بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة " األداء المياري

والمستوي الرقمي لدي العبي رمي الرمح "
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالث والعشرون  :ػ بشأف منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية
لمباحثة  /مروة ناصر سيد شحاتة بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب وعنواف الرسالة

" تأثير تدريبات الرشاقة التفاعمية عمي البيئة البدنية والميارية لمراكز الالعبيف في كرة السمة"
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الرابع والعشرون  :ػ بشأف تسجيؿ موضوع بحث لمحصوؿ عمي درجة الدكتوراه في

التربية البدنية والرياضية لمباحث  /عمراف صالح عمي محمد بقسـ عموـ الصحة الرياضية
وعنواف الرسالة " برنامج تأىيمي باستخداـ تمرينات التوازف في الوسط المائي لتحسيف الكفاءة

الوظيفية لمصابي مفصؿ الكاحؿ "
القرار  :ػ وافؽ المجمس 1

الموضوع الخامس والعشرون  :ـ بشأف تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية
البدنية والرياضية لمباحثة  /أسماء ربيع محمود عمي بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف

الرسالة " تاثير برنامج تمرينات بدنية باستخداـ الترامينوليف عمي ىشاشة العظاـ لدي السيدات
مف سف  55 : 51عاـ "

تحت اشراف  :ـ

أستاذ متفرغ بقسـ عموـ الصحة الرياضية بالكمية

أ1د/فاروؽ السيد عبدالوىاب

أستاذ ورئيس قسـ عموـ الصحة الرياضية بالكمية

أ1د/محسف إبراىيـ أحمد

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع السادس والعشرون  :ػ بشأف مد فترة التسجيؿ الخاصة بالباحث  /محمد يحيى طو
معزوز المقيد بقسـ عموـ الحركة الرياضية لمرحمة الدكتوراه وذلؾ لمعاـ الثاني 1

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع السابع والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في
التربية الرياضية لمباحث  /محمد يحي طو معزوز بقسـ عموـ الحركة الرياضية وعنواف

الرسالة " نموذج بيوميكانيكي لتقويـ حركة الفؾ لألطفاؿ ذوي اضطرابات الكالـ "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/عمرو محمد طو حمويش

أ1د/بميغ حمدي عمي عبدالحؽ
أ1د/محمد عبدالحميد حسف
أ1د/عمر محمد لبيب

أستاذ بكمية التربية الرياضية جامعة طنطا "مشرفاً"
أستاذ بكمية الطب جامعة المنيا

"مشرفاً"

جامعة الزقازيؽ

"مناقشاً"

أستاذ الميكانيكا الحيوية بكمية التربية الرياضية

"مناقشاً"

أستاذ عموـ الحركة بالكمية

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثامن والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في

التربية الرياضية لمباحث  /أحمد صالح محمد سيد بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف
الرسالة " فاعمية استخداـ برنامج تمرينات التأىيؿ الحركي المعمؽ عمي تنمية بعض المتغيرات

البدنية ومكونات الجسـ لمصابي الرباط الصميبي األمامي بالركبة لمرياضييف "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ
أ1د/بيي الديف إبراىيـ سالمة
أ1د/ىشاـ عبدالرحيـ القاضي

أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بالكمية

أستاذ جراحة العظاـ والمفاصؿ ػػ طب أسيوط "مشرفاً"

أ1د/عمر محمد بيي الديف الشافعي أستاذ جراحة العظاـ ػػ طب المنيا
أ1د/عصاـ أحمد محمد محمود

"مشرفاً"

أستاذ الروماتيزـ والتأىيؿ ػػ أسيوط

"مناقشاً"

"مناقشاً"

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1
الموضوع التاسع والعشرون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة الحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية
الرياضية لمباحث  /محمد توفيؽ محمد قنديؿ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية
الرياضية وعنواف الرسالة " التفكير االبتكاري وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية ومستوي األداء

المياري لدي العبي المنازالت بمحافظة المنيا "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/اخالص محمد عبدالحفيظ

أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية

"مناقشاً"

أ1د/إبراىيـ ربيع شحاتة

أستاذ ورئيس قسـ عمـ النفس بالكمية

"مشرفاً"

أستاذ عمـ النفس الرياضي ػػ جامعة أسيوط "مناقشاً"

أ1د/عبدالحكيـ رزؽ

أستاذ مساعد بقسـ عمـ النفس الرياضي "مشرفاً"

أ1ـ1د/عمرو احمد فؤاد
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الثالثون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في التربية

"

الرياضية لمباحث  /أشرؼ مصطفي ذكي بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة

تأثير برنامج لمقابمية الحسية عمي تعمـ الميارات األساسية في السباحة لمصـ والبكـ "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/طارؽ محمد صالح الديف أستاذ الرياضات المائية وعميد الكمية
أ1د/خالد صالح الديف محمد
أ1ـ1د/حسني عمي عاشور

"مناقشاً"

أستاذ ورئيس قسـ الرياضات المائية ػػ جامعة األزىر "مناقشاً"

أستاذ مساعد بقسـ الرياضات المائية بالكمية

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

"مشرفاً"

الموضوع الحادي والثالثون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحث  /محمد أيوب أحمد محمد بقسـ عموـ الصحة الرياضية وعنواف
الرسالة " تأثير برنامج مرتفع الشدة عمي التغير الجيني لجيف  ACTN3وبعض المتغيرات

البيولوجية لدي الناشئيف بمدينة المنيا "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/ناصر مصطفي محمد سيد

أستاذ التربية الصحية بالكمية

"مناقشاً"

أ1د/أحمد شعراوي محمد

أستاذ فسيولوجيا الرياضة ػػ جامعة دمياط

"مناقشاً"

أ1د/محسف إبراىيـ أحمد

أ1ـ1د/محمد محمد عمي
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس القسـ بالكمية "مشرفاً"

أستاذ مساعد بقسـ عموـ الصحة بالكمية

"مشرفاً"

الموضوع الثاني والثالثون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في
التربية الرياضية لمباحث  /والي الديف سيد محمد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية وعنواف

الرسالة " نموذج مقترح لنظاـ االنذار المبكر في إدارة األزمات بوزارة الشباب والرياضة "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/عاطؼ عبدالرحمف سيد

أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا "مشرفاً"

أ1ـ1د/بسمة إبراىيـ عبدالبصير أستاذ اإلدارة الرياضية المساعد بالكمية
أ1ـ1د/محمد فتحي عبدالحافظ

أستاذ اإلدارة الرياضية المساعد بالكمية

أ1ـ1د/سمير عبدالمطيؼ مصطفي أستاذ اإلدارة الرياضية ػػ بورسعيد
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

"مناقشاً"
"مشرفاً"

"مناقشاً"

الموضوع الثالث والثالثون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحثة  /نارديف إبراىيـ يوسؼ بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة

" تقويـ األداء المؤسسي لمجنة األوليمبية والبارالمبية باستخداـ التحميؿ االستراتيجي ()Swot

ػػ دراسة مقارنة "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/عاطؼ عبدالرحمف سيد
أ1د/محد فتحي توني

أ1ـ1د/محمد السيد اسماعيؿ

أستاذ بقسـ اإلدارة ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا "مناقشاً"
أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية "مشرفاً"

أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية جامعة بورسعيد "مناقشاً"

أ1ـ1د/حسيف محمد عبدالحميـ أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية "مشرفاً"
القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

الموضوع الرابع والثالثون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحث  /ىناء ممدوح عبد الجابر بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية
الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير برنامج ارشادي رياضي عمي التوافؽ النفسي ومفيوـ الذات

لدي األطفاؿ المعاقيف ذىنياً لمتعمـ "

ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/حسف حسف عبده

أ1د/إبراىيـ ربيع شحاتة

أ1ـ1د/إبراىيـ رشاد محمد
أ1ـ1د/أحمد بيومي عمي

القرار  :ـ وافؽ المجمس 1

أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية

"مناقشاً"

أستاذ عمـ النفس الرياضي ورئيس القسـ بالكمية "مشرفاً"

أستاذ مساعد بقسـ عمـ النفس بالكمية

أستاذ مساعد بقسـ عمـ النفس ػػ المنصورة

"مشرفاً"

"مناقشاً"

الموضوع الخامس والثالثون  :ـ بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في

التربية الرياضية لمباحثة  /مروة محمد طو محمد بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية
الرياضية وعنواف الرسالة " قمؽ المستقبؿ وعالقتو بالمسئولية االجتماعية والتحصيؿ الدراسي

لدي طالب الفرقة الرابعة بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم  :ـ

أ1د/مصطفي حسيف إبراىيـ باىي
أ1د/نبيمة أحمد محمود

أ1د/صبري إبراىيـ عمراف
القرار  :ػ وافؽ المجمس 1

أستاذ عمـ النفس الرياضي بالكمية

أستاذ عمـ النفس الرياضي ػػ االسكندرية

"مناقشاً"

"مناقشاً"

أستاذ القياس والتقويـ بقسـ عمـ النفس بالكمية "مشرفاً"

و أقفـل المحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل في الجلسة القـادمة

أمين سر المجلس
( أ0د /عمرو سليمان محمد )

رئيس المجلس
( أ0د /طارق محمد صالح الدين )

