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عميد  طارؽ محمد صالح الديفاجتمع مجمػس الكميػة برئاسة األستاذ الدكتور/  ـ@88/918/?8ؽ المواف االثنيف إنو في يـو     
 الكمية ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػ

 لكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث             د/ عاطؼ عبد الرحمف سيد                        وكيؿ ا1ػ أ8
 د/ عبد العزيز محمد عبد العزيز                    وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 1ػ أ9
 د/عمرو سميماف محمد                             وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1ػ أ:

   د                               رئيس قسـ التدريب الرياضي د/محمد لطفي السي1ػ أ;
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية              د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ1ػ أ>
 رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب                              د/ أحمد فاروؽ خمؼ   1ػ أ=
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         الرحمف                 بياء الديف عبد د/ 1ػ أ<
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                        د/ ىشاـ محمد عبد الحميـ 1ػ أ?
 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةرئيس                       عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/1أ ػ@

 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية                    حسف إبراىيـ أحمد       د/ م1ػ أ81
 الرياضية ةد/ إبراىيـ ربيع شحاتة                            رئيس قسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعي1ػ أ88
 ئية د/ خالد حسف توفيؽ                             رئيس قسـ الرياضات الما1ػ أ89
 رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية                           د/محمد سميماف محمود1ػ أ:8
 قسـ ألعاب القوي أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس                      د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أػ ;8
 ضيد/ وجدي مصطفي الفاتح                         أستاذ بقسـ التدريب الريا1ػ أ>8
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس     د/مكاـر حممي أبو ىرجة                     1ػ أ=8
  أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية   د/اخالص محمد عبدالحفيظ                    1ػ أ<8
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي      محمود إسماعيؿ طمبة                     د/1ػ أ?8
 الرياضية ةد/ حسف حسف عبده                             أستاذ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعي1ػ أ@8
 د/ ناصر مصطفي سيد                          أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية 1أ ػ91
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                      د/عثماف مصطفي عثماف   1ػ أ98
 د/محمد السيد عمي برىومة                       أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي 1ػ أ99
 د/محمد فوزي عبدالعزيز                         أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية 1ػ أ:9
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب             د/ عمر أحمد عمي                  1ػ أ;9
 د/ بسمات محمد عمي شمس الديف              أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية 1ػ أ>9
 د/ أسامة محمد عبدالعزيز                       أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية  1ػ أ=9
 صيؼ                   أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي د/ ناصر عمر السيد الو 1ػ أ<9
 د/ خالد عبدالعزيز أحمد                     عف األساتذة المساعديف 1ـ1ػ أ?9
 د/ رشا ناجح عمي                          عف األساتذة المساعديف 1ـ1ػ أ@9
 عف المدرسيف         د/ حسف عبدالحي بدوي                   ػ1:
 د/ بدري عيد حماد                                عف المدرسيف   ػ8:
 ػ د/ ياسر عبدالرشيد                               عف وحدة الجودة بالكمية 9:
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 واعتذر عن الحضور : ـ 
 عبداليادي  د/ عبدالعزيز عبدالحميد1أ                      د/ مناؿ أحمد أميف      1أ

،  بالسػادة أعضػاء المجمػس د/عميػد الكميػة ورئػيس المجمػس1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف     
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  9جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1 ـ@81/918/ 98 بتاريخ

   1  ؽ المجمسوافالقرار : ـ 

( طالب درجة البكالوريوس في التربية الرياضية دور <منح عدد ) ػ بشأف:  انيالموضوع الث
طالب وطالبة وذلؾ مف  <8% ( مف اجمالي الطالب وعددىـ 819;ـ بنسبة )@98نوفمبر 

  1الالئحة القديمة 
 1 وافؽ المجمس القرار:

عمرو سميماف محمد وكيؿ ستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف األ بشأف : ـ  الثالث الموضوع
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي االعتذار المقدـ مف الطالبة / قمر محمد صالح 

  1ـ 9191/@918المقيدة بالفرقة الثالثة عف دخوؿ االمتحانات النظرية لمعاـ الجامعي 
  1 وافؽ المجمس   القرار :ـ

الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ ذكرة المقدمة مف األستاذ الم بشأف : ـ  رابعال  الموضوع
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي اقامة معسكر دراسي لطالب الفرقة الثالثة 

ـ داخؿ إطار الكمية خالؿ الفترة 9191/@918والمتخمفيف عف الفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي 
  1ـ 8/9191/?9الثاء الموافؽ ـ وحتي الث8/9191/>9مف السبت الموافؽ 

  1وافؽ المجمس   القرار :ـ
عمرو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشػأف : ـ الخامسالموضوع  

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي آخر موعد لتسميـ نسبة الغياب النيائية لممواد 
ـ وذلؾ يـو الخميس 9191/@918ألوؿ العاـ الجامعي العممية والنظرية لمفصؿ الدراسي ا

  1ـ @89/918/>الموافؽ 
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

عمرو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشػأف : ـ السادسالموضوع  
 الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي ما يمي : ػ 

  1ـ 9191/@918رؤساء الكنتروالت الدراسية الربعة لمعاـ الجامعي أواًل : رفع ترشيح تشكيؿ 
 1ـ 9191/@918ثانيًا : رفع ترشيح تشكيؿ لجاف الفرؽ لمعاـ الجامعي



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

طالب لمموافقة عمي تشكيالت تصحيح النظري والعممي لمفصؿ الدراسي الكمية لشئوف التعميـ وال
   1ـ والواردة مف األقساـ بالكمية 9191/@918األوؿ العاـ الجامعي 

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

لطالب لمموافقة عمي تشكيؿ لجنة مراجعة الكنتروالت لمفرؽ الدراسية الكمية لشئوف التعميـ وا
  1ـ 9191/@918األربعة لمعاـ الجامعي 

  1 عمي التشكيؿ المقدـ وافؽ المجمس القرار : ـ
عمو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/  بشػأف : ـ التاسعالموضوع  

 مموافقة عمي ما يمي : ػ الكمية لشئوف التعميـ والطالب ل
  1ـ @89/89/918وحتي  @89/918/<ػػ بداية اختبارات التدريب الميداني يـو السبت 

  1ـ @89/918/:9حتي  @89/918/;8ػػ بداية االختبارات التطبيقية والشفوية يـو السبت 
  1ـ 8/9191/:9حتي  @89/918/>9ػػ بداية االختبارات النظرية يـو 

   1مجمس وافؽ ال  القرار:ـ
عمرو سميماف محمد وكيؿ بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  : ـ العاشرالموضوع  

 الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي اختيار كؿ مف : 
 د/ محمد فتحي توني 1ػػ أ9د/ سعد الشربيني الشربيني                     1ػػ أ8
 دكروري  حسيف د/ محمد1ـ1ػػ أ ;                   د/ محمد سميماف محمود    1ػػ أ:

  1ـ 9191/@918اسي األوؿ العاـ الجامعي ر وذلؾ لمراقبي عاـ االمتحانات لمفصؿ الد
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

عمرو سميماف محمد بشأف المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  : ـ  الحادي عشر الموضوع
الختبارات لة يالمال يـ والطالب لمموافقة عمي تحديد قيمة المكافأةوكيؿ الكمية لشئوف التعم

عاوني ىيئة التدريس الذي لديو مفردات مرتب حيث أنيـ مف الخارج وال ينتموف ألي مالعممية ل
تحديد القيمة المالية لممكافأة ، فقد تقرر لما جاء بقانوف تنظيـ الجامعات قطاع يتـ مف خاللو 

  1جنييات ( لكؿ جمسة  ?أف مجمس الكمية يحدد القيمة ) فقرة ب ب 1@9المادة 
  1 المجمس وافؽ القرار : ـ



عبدالعزيز محمد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  أفػبش : ـ  الثاني عشر الموضوع
عبدالعزيز وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمموافقة عمي انشاء مركز التأىيؿ 

 حركي بالكمية بأجر رمزي عمي أف يقـو كاًل مف : البدني وال
 د/ رضا إبراىيـ                             د / أحمد السويفي 1أ         

  1بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية باإلشراؼ عمي ىذا المركز 
  1وافؽ المجمس القرار : ـ 
محسف إبراىيـ أحمد اذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف األست أفبش : ـ  الثالث عشرالموضوع  

رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي تبرع األستاذ الدكتور / فاروؽ السيد 
  1عبدالوىاب بجيازي ) تانيتا ، الباس ميتر ( لقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 

 1 وافؽ المجمس القرار : ـ
/ أنور وجدي عمي الوكيؿ األستاذ الدكتور مقدمة مف المذكرة البشأف ػ :  الرابع عشرالموضوع  

د/ أحمد عزمي إماـ األستاذ 1ـ1رئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي ترشيح أ
أساسيات التحوؿ الرقمي بالمجمس األعمي  TOTالمساعد بالقسـ في دورة تدريب المدربيف 

  1ـ @89/918/>وحتي  9/89فترة مف لمجامعات التابعة لموحدة المركزية لمتدريب في ال
  1  المجمسوافؽ   القرار :ـ

محسف إبراىيـ أحمد األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف  بشأفػ :  عشر  الخامسالموضوع  
 مف : ػ  رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي انتداب كالً 

  جامعة االسكندرية بنيف  د/ عالء اديف محمد عميوة 1ػ أ8
 جامعة أسواف   د/ عبدالرحمف عبدالباسط مدني 1ػ أ9

وذلؾ كممتحنيف خارجييف لمرحمة البكالوريوس الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
  1ـ  بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 9191/@918

  1 المجمس وافؽ القرار: ـ
عبدالحميـ فتحي دكتور / المذكرة المقدمة مف األستاذ ال بشػأف : ـ السادس عشرالموضوع  

 عبدالحميـ رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب كاًل مف : ػ 
 جامعة الزقازيؽ    د/ جيياف يوسؼ الصاوي1ػ أ8
 جامعة الزقازيؽ    د/ صفاء صالح 1أ

وذلؾ كممتحنيف خارجييف لمرحمة البكالوريوس الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 ـ  بقسـ المنازالت والرياضات الفردية بالكمية 9191/@918
 1وافؽ المجمس   القرار:ـ



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عبدالحميـ فتحي  بشػأف : ـ عشر  السابعالموضوع  
   نازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي انتداب كؿ مف : ػعبدالحميـ رئيس قسـ الم

 ػ نيي سامي وديع 9ػ رشا محمد عبدالعزيز                     8
 ػ نبيؿ صفوت عنتر ;ػ أشرؼ معروؼ محمد                    :

عي موذلؾ كممتحنيف لمرحمة البكالوريوس لالختبارات العممية لمفصؿ الدراسي األوؿ العاـ الجا
  1ـ بالقسـ 9191/@918
                     1وافؽ المجمس   القرار:ـ

أحمد فاروؽ خمؼ األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف بشأف   : ـ  عشر  الثامنالموضوع  
رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي انتداب السيد الدكتور /    

بمرحمة البكالوريوس مادة ) اختياري األلعاب الفردية ػػ ألعاب أيمف ناصر السويفي لمتدريس 
ـ 9191/@918مضرب ( بكمية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي لمفصؿ الدراسي األوؿ 

  1وذلؾ يـو السبت مف كؿ أسبوع 
   1وافؽ المجمس   القرار:ـ

/ وكيؿ الكمية لشئوف  األستاذ الدكتور مف ةالمقدم المذكرة بشأفػ :  عشر  التاسع الموضوع
األستاذ المساعد بقسـ  )منسؽ المجمة العممية( د/ أحمد عزمي إماـ1ـ1أ الدراسات العميا ،

      اإلدارة الرياضية بالكمية لمموافقة عمي إصدار مجمة دولية بالمغة اإلنجميزية تابعة لمكمية 
العاـ لممجمس األعمي ) مجمة عمـو الرياضة ( وذلؾ بناء عمي الخطاب الوارد مف األميف 

  1لتنظيـ اإلعالـ 
                     1وافؽ المجمس   القرار:ـ

  منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية بشأفػ :  العشرون الموضوع
ياضية بالكمية وعنواف الرسالة    لمباحث / أحمد صالح محمد السويفي بقسـ عمـو الصحة الر 

تخداـ برنامج تمرينات التأىيؿ الحركي المعمؽ عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية " فاعمية اس
  1ومكونات الجسـ لمصابي الرباط الصميبي األمامي بالركبة لمرياضييف " 

  1 وافؽ المجمس القرار : ـ
منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية  بشأف : الحادي والعشرونالموضوع  

احث /رضا محمد محمد إبراىيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس وعنواف الرسالة " تأثير لمب
   1برنامج أنشطة حركيةعمي تنمية االنتباه االنتقائي السمعي والبصري لدي الطفؿ التوحدي " 

    1  وافؽ المجمس  القرار:ـ
 



   الرياضيةالبدنية و بية منح درجة دكتوراه الفمسفة في التر  أفبش : ـ  العشرونالثاني و   الموضوع
لمباحث / عمي محسف عمي عمي أبوالنور بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف الرسالة   

( عمي العناصر البدنية والمستوي الرقمي لالعبي  cross fit" تأثير تمرينات الكروس فيت ) 
   1رفع األثقاؿ " 

   1 وافؽ المجمس  القرار:ـ
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية أف ػبش : ـ  شرونوالع  الثالثالموضوع  

 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
ػ الباحثة / شيماء محمد حسانيف بقسـ الترويح الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير برنامج 8

األساسية لألطفاؿ  لمعب بإستخداـ االستراتيجيات البصرية عمي تحسيف بعض الميارات الحركية
 ذوي التوحد بمدينة المنيا " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ رمضاف محمود عبدالعاؿ          أستاذ بقسـ الترويح الرياضي بالكمية 1ـ1أ

 د/ سمر أحمد التيجاني                   مدرس بقسـ الترويح الرياضي بالكمية 
دارة الرياضية وعنواف الرسالة " نموذج الباحث / محمود خمؼ اهلل محمود إبراىيـ بقسـ اإلػ 9

 مقترح لمشركات القابضة في المجاؿ الرياضي بجميورية مصر العربية " 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ أنور وجدي عمي الوكيؿ              أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 1أ
 ة الرياضية بالكمية د/ لبني محمود سنوسي            أستاذ مساعد بقسـ اإلدار 1ـ1أ

أحمد عبداهلل توني بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية وعنواف الرسالة " استراتيجية  /ػ الباحث :
 مقترحة إلدارة النماذج اإلدارية لتحسيف األداء المؤسسي بمراكز الشباب " 

 تحت اشراف : ـ 
 سات العميا والبحوث أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف الدرا         حمف سيد ر د/ عاطؼ عبدال1أ
 د/ أحمد عزمي إماـ             أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 1ـ1أ

ػ الباحثة / أماني أحمد عمي أحمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية وعنواف الرسالة      ;
ي السيدات " تأثير برنامج لمنشاط البدني مصحوب بإرشادات غذائية عمي الدالالت الصحية لد

 المصابات بمرض النقرس " 
 تحت اشراف : ـ 

 د/ ناصر مصطفي السويفي      أستاذ التربية الصحية بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1أ
 د/ محمد عبدالرحمف سميـ      أستاذ جراحة العظاـ ػػ كمية الطب جامعة المنيا 1أ



الرياضية بالكمية وعنواف الرسالة    ػ الطالبة / آية جماؿ شمس درويش بقسـ عمـو الصحة>
 " تأثيرات التمرينات وكيجيؿ عمي عضالت البطف والحوض لدي السيدات بعد الوالدة " 

 تحت اشراف : ـ 
 د/ فاروؽ السيد عبدالوىاب         أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضة بالكمية 1أ
 وتوليد بجامعة المنيا  د/ ىشاـ فارس محمد            أستاذ مساعد نساء1ـ1أ

ػ الباحثة / شيماء ماىر محمد رجب بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير =
برنامج تمرينات ىوائية وبعض االرشادات الغذائية عمي بعض مستوي الدالالت الصحية لدي 

 عاـ "  1>:  >;مصابي المتالزمة االستقالبية مف السيدات عمر 
 تحت اشراف : ـ 

 أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية             د/ محسف إبراىيـ أحمد1أ
 مدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية        لرحمف منصور عبدالجابراد/ عبد

  1وافؽ المجمس   القرار:ـ
في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير  أفبش : ـ  والعشرون  الرابعالموضوع  

كامؿ ناجي بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية وعنواف  شيماءالتربية الرياضية لمباحثة / 
الرسالة " تأثير برنامج رياضي واالرشاد الصحي عمي متغيرات المياقة الصحية لدي السيدات 

 سنة "  1>:  >;مف سف 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 ديف محمد عميوة        أستاذ الصحة الرياضية بكمية التربية الرياضية د/عالء ال1أ
 جامعة االسكندرية                             " مناقشًا "                                     

 د/ناصر مصطفي السويفي       أستاذ التربية الصحية بالكمية                    " مشرفًا " 1أ
 حسف إبراىيـ أحمد         أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس القسـ بالكمية  " مناقشًا " د/ م1أ
 د/محمد محمد عمي          أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة بالكمية        " مشرفًا "1ـ1أ
      1 وافؽ المجمس القرار : 

رسالة الماجستير في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ ل أفبش : ـ  والعشرون  الخامسالموضوع  
التربية الرياضية لمباحث / محمد حامد أحمد شحاتة بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 

 وعنواف الرسالة " بناء مقياس لمثقافة الصحية لتالميذ المرحمة الثانوية بمحافظة المنيا " 
 
 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 عبدالباسط مدني            أستاذ الصحة الرياضية وعميد كمية التربية  د/عبدالرحمف1أ

 الرياضية جامعة أسواف                " مناقشًا "                                             
 د/محسف إبراىيـ أحمد                    أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية     " مناقشًا " 1أ
 اصر مصطفي السويفي               أستاذ الصحة الرياضية بالكمية         " مشرفًا " د/ن1أ

    1 وافؽ المجمس القرار :
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  بشأف : ـ  والعشرون  السادس الموضوع

وعنواف الرسالة    التربية الرياضية لمباحث / أحمد كماؿ محمد بقسـ التدريب الرياضي بالكمية
" تأثير تدريبات المثير الضوئي عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لالعبي الصدؼ في 

 الكرة الطائرة " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ  

  أد/ىاني حسف كامؿ             أستاذ تدريب الكرة الطائرة المتفرغ بالكمية   " مشرفًا "
 د/محمود رجائي محمد        أستاذ تدريب الكرة الطائرة                 " مناقشًا " 1أ
 د/محمود عبدالمحسف           أستاذ تدريب الكرة الطائرة المساعد بالكمية " مناقشًا " 1ـ1أ

 "  د/عادؿ جالؿ حامد               أستاذ تدريب الكرة الطائرة المساعد بالكمية " مشرفاً 1أـ
  1 وافؽ المجمس  القرار:ـ

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في  أفبش : ـ العشرونو  السابع الموضوع
التربية الرياضية لمباحث / محمود ياسيف صادؽ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية وعنواف الرسالة 

اـ الرياضي في جميورية لكتروني في تشكيؿ اتجاىات الرأي الع" دور اإلعالـ الرياضي اال 
 مصر العربية " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 د/حسيف سيد أيوب              أستاذ اإلدارة الرياضية المتفرغ بكمية التربية الرياضية1أ

 ناقشًا " جامعة الزقازيؽ                           " م                                   
 د/أنور وجدي عمي الوكيؿ      أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مشرفًا " 1أ
 د/بسمة إبراىيـ عبدالبصير  أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مشرفًا " 1ـ1أ
 ًا " د/أحمد عزمي إماـ          أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية " مناقش1ـ1أ
 1  وافؽ المجمس  القرار:ـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل          
 رئيس المجلس                                                    لمجلس  أمين سر ا    
 ( طارق محمد صالح الديند/ 1(                              ) أ  عمرو سليمان محمد  د/1) أ



 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


