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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ66/61/1169 ؽالمواف االثنيف يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

             ف الدراسات العميا والبحوث وكيؿ الكمية لشئو                        عاطؼ عبد الرحمف سيدد/ 1أػ 6
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     عبد العزيز محمد عبد العزيزد/ 1ػ أ1
 د/عمرو سميماف محمد                             وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1ػ أ3

   رئيس قسـ التدريب الرياضي                       د/محمد لطفي السيد         1ػ أ4
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية              د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ1ػ أ5
 رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب                              د/ أحمد فاروؽ خمؼ   1ػ أ6
 رئيس قسـ الترويح الرياضي                       بياء الديف عبد الرحمف    د/ 1ػ أ7
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                         د/ ىشاـ محمد عبد الحميـ 1ػ أ8
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                     مناؿ أحمد أميف              د/1ػ أ9

 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةرئيس                       عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/1أػ 61
 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية                      محسف إبراىيـ أحمد       د/ 1ػ أ66
 الرياضية ةواالجتماعي رئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية د/ إبراىيـ ربيع شحاتة                            1ػ أ61
 رئيس قسـ الرياضات المائية   د/ خالد حسف توفيؽ                             1ػ أ63
 رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية          د/محمد سميماف محمود                   1ػ أ63
 قسـ ألعاب القوي بعمؿ رئيسأستاذ مساعد وقائـ                        د/ محمد حسيف دكروري 1ـ1أػ 64
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                           د/ مكاـر حممي أبوىرجة 1ػ أ66
 أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية                        د/ اخالص محمد عبدالحفيظ1ػ أ67
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي  ؿ طمبة                         محمود إسماعي د/1ػ أ66
 الرياضية ةأستاذ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعي د/ حسف حسف عبده                             1ػ أ67
  أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية                 د/ ناصر مصطفي سيد           1ػ أ69
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                         د/عثماف مصطفي عثماف  1ػ أ11
 أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي                د/ محمد السيد عمي برىومة        1ػ أ11
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                         د/محمد فوزي عبدالعزيز   1ػ أ16
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ عمر أحمد عمي                              1أػ 11
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية              د/ بسمات محمد عمي شمس الديف   1ػ أ13
 كة الرياضية  أستاذ بقسـ عموـ الحر                         د/ أسامة محمد عبدالعزيز 1ػ أ14
 أستاذ بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                     د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ 1ػ أ15
 عف األساتذة المساعديف   د/ خالد عبدالعزيز أحمد                     1ـ1ػ أ16
 عديف عف األساتذة المسا  د/ رشا ناجح عمي                          1ـ1ػ أ17
 عف المدرسيف   ػ د/ حسف عبدالحي بدوي                          18
  عف المدرسيف                            ػ د/ بدري عيد حماد      19
 عف وحدة الجودة بالكمية                            ػ د/ ياسر عبدالرشيد    31
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    واعتذر عن الحضور : ـ
  عبدالعزيز عبدالحميد عبدالياديد/ 1أ            اتح وجدي مصطفي الفد/ 1أ

 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف     
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

د ( المنعق3مجمس الكمية رقـ ) اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  1ـ 68/66/1169 بتاريخ

   0  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
 الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي االعتذار المقدـ مف كؿ مف : ػ 

 بالفرقة الثالثة   ػ الطالب / أحمد حسف لطفي 6
 بالفرقة األولي   لطالبة / بوسي سعد محمد ػ ا1
 بالفرقة الرابعة  ػ الطالب / أحمد محمد حسيف 3

  1ـ 1169/1111وذلؾ عف دخوؿ االمتحانات النظرية لمعاـ الجامعي 
 1وافؽ المجمس   القرار:

   مف األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف محمد  المقدمةالمذكرة   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
تأجيؿ االختبارات العممية لمطالب اآلتي لكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي وكيؿ ا

 أسمائيـ وىـ : ػ 
 مقرر كرة قدـ   بالفرقة األولي    ػ الطالب/ أحمد صابر عزيز6
 مقرر الرياضات المائية   بالفرقة األولي  ػ الطالب/ أحمد مصطفي محمود 1
 مقرر الرياضات المائية   فرقة األولي بال  ػ الطالب/ أحمد أسامة حجاج 3
 مقرر الرياضات المائية   بالفرقة األولي  ػ الطالبة/ أسماء عبدالنبي مرعي 4
 ي مقرر ألعاب القو   بالفرقة الثالثة   ػ الطالب/ أحمد شاىيف ربيع 5
 مقرر اإلعداد البدني   بالفرقة الثالثة   ػ الطالبة/ ىدي محمد بشندي 6
 تأجيؿ االمتحانات العممية    بالفرقة األولي  ي محمود وائؿ ػ الطالب/ عم7
 تأجيؿ االمتحانات العممية   بالفرقة األولي   ػ الطالب/ أحمد عبدالخالؽ أحمد8

      1ـ نظرًا لظروفيـ المرضية 1169/1111وذلؾ عف العاـ الجامعي 
 1 وافؽ المجمس القرار:



ة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدم ػ بشأف:  الرابع  الموضوع  
تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لمطالب الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

 اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
 1لتصحيح محؿ الميالد  1168ػ الطالب/ ميالد عاطؼ سعيد دفعة 6
 1اسـ األب  لتصحيح 1163ػ الطالب/ أبانوب رأفت اسحاؽ دفعة 1

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

 الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تعديؿ حالة الطالب اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
 مف باقية إلي باقية بعذر         بالفرقة الثالثة             ػ الطالبة/ مريـ مالؾ اسحؽ6
 مف باقي إلي باقي بعذر           بالفرقة الثالثة     ػ الطالب/ أحمد مدحت عبدالمنعـ 1

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

تشكيالت الكنتروالت لمفرؽ الدراسية األربعة قة عمي الكمية لشئوف التعميـ والطالب لممواف
 ـ عمي النحو التالي: 1169/1111معي لمرحمة البكالوريوس لمفصؿ الدراسي األوؿ العاـ الجا

 كنترول الفرقة األولي : ـ 
 رئيسًا     د/ بدري عيد حماد1ـ1ػ أ6
 عضوًا    ػ د/ محمد غريب عطية 1
 عضوًا     ػ د/ مصطفي شادي 3
 عضوًا     عبدالرحيـ  / مروة سعدػ د4
 عضوًا    سيد محمد ػ د/ محمود 5

 ول الفرقة الثانية : ـ كنتر 
 رئيسًا    د/ محمد عمي عمي 1ػ أ6
 عضوًا    ػ د/ حمادة خمؼ صحصاح 1
 عضوًا     ػ د/ أحمد يسف معوض3
 عضوًا    ػ د/ محمد صالح ىنداوي 4
 عضوًا    ػ د/ أحمد صالح السويفي 5
 
 
 



 ترول الفرقة الثالثة : ـ كن
 رئيسًا   د/ محمد فوزي عبدالعزيز  1ػ أ6
 عضوًا    أحمدد/ احساف حسني 1ـ1ػ أ1
 عضوًا   د/ لبني محمود سنوسي  1ـ1ػ أ3
 عضوًا    ػ د/ محمد نبيؿ عبدالعميـ  4
 عضوًا    ػ د/ اسالـ منصور عبدالمنعـ 5

 كنترول الفرقة الرابعة : ـ 
 رئيسًا    رشاد محمد  د/ إبراىيـ 1ـ1ػ أ6
 عضوًا    ػ د/ محمد عمي حسف   1
 عضوًا       محمود ػ د/ محمد خمؼ اهلل3
 عضوًا    ػ د/ أيمف ناصر السويفي  4
 عضوًا    ػ د/ الحسيني سيد زكريا   5

 كنترول التخلفـات : ـ 
 رئيسًا     د/ ياسر عبدالرشيد  1ـ1ػ أ6
 عضوًا    مصطفي ىاروف   د/ وليد ػ 1

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

تشكيؿ لجاف الفرؽ الدراسية لمعاـ الجامعي الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
 ـ عمي النحو التالي : ػ 1169/1111

 أوالً :  لجنة الفرقة األولي : ـ 
 رئيسًا   د/ طارؽ محمد صالح الديف  1أ ػ6
 عضوًا    د/ عمرو سميماف محمد  1ػ أ1
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة  1ػ أ3
 عضوًا   د/ ناصر مصطفي السويفي 1ػ أ4

 ثانياً : لجنة الفرقة الثانية : ـ 
 رئيسًا   د/ طارؽ محمد صالح الديف  1ػ أ6
 عضوًا    د/ عمرو سميماف محمد  1ػ أ1
 عضوًا  د/ رئيس القسـ المختص بالمادة   1ػ أ3
 عضوًا    د/ إبراىيـ ربيع شحاتة   1ػ أ4



 ثالثاً : لجنة الفرقة الثالثة ) الئحة جديدةـ ـ الئحة قديمة ( : ـ 
 رئيسًا   د/ طارؽ محمد صالح الديف   1ػ أ6
 عضوًا     د/ عمرو سميماف محمد  1ػ أ1
 عضوًا   ختص بالمادة  قسـ الملد/ رئيس ا1ػ أ3
 عضوًا    د/ عمر محمد لبيب  1ػ أ4

 رابعاً : لجنة الفرقة الرابعة ) تدريب ( : ـ 
 رئيسًا    د/ طارؽ محمد صالح الديف 1ػ أ6
 عضوًا    د/ عمرو سميماف محمد  1ػ أ1
 عضوًا  د/ رئيس القسـ المختص بالمادة   1ػ أ3
 عضوًا    د/ محسف إبراىيـ أحمد   1ػ أ4

 خامساً : لجنة الفرقة الرابعة ) تدريس ( : ـ 
 رئيسًا    د/ طارؽ محمد صالح الديف  1ػ أ6
 عضوًا    د/ إبراىيـ ربيع شحاتة  1ػ أ1
 عضوًا  د/ رئيس القسـ المختص بالمادة   1ػ أ3
 عضوًا    د/ مرفت سمير حسيف   1ػ أ4

 سادساً : لجنة الفرقة الرابعة ) إدارة ( : ـ 
 رئيسًا   د/ طارؽ محمد صالح الديف  1أػ 6
 عضوًا    د/ إبراىيـ ربيع شحاتة   1ػ أ1
 عضوًا   د/ رئيس القسـ المختص بالمادة 1ػ أ3
 عضوًا    د/ محمد السيد برىومة  1ػ أ4

 سابعاً : لجنة الفرقة الرابعة الئحة جديدة : ـ 
 رئيسًا   د/ طارؽ محمد صالح الديف   1ػ أ6
 عضوًا    يـ ربيع شحاتة   د/ إبراى1ػ أ1
 عضوًا  د/ رئيس القسـ المختص بالمادة    1ػ أ3
 عضوًا    د/ مرواف عمي عبداهلل   1ػ أ4

  1 ػ وافؽ المجمس القرار :
 
 



اطؼ عبدالرحمف سيد األستاذ الدكتور / عالمذكرة المقدمة مف  ػ بشأف:  الثامنالموضوع  
وث لمموافقة عمي اقامة مؤتمر دولي بالكمية تنفيذًا وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبح

لمخطة الخمسية بالجامعة ، وتشكيؿ المجنة العميا لممؤتمر لوضع جدوؿ زمني وتشكيؿ المجاف 
  1الرئيسية والفرعية 

 1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
د رئيس محسف إبراىيـ أحمالمقدمة مف األستاذ الدكتور / المذكرة  ػ بشأف:  التاسعالموضوع  

قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي تعييف المدرس الساعد / أحمد صالح محمد بالقسـ 
  1في وظيفة مدرس بذات القسـ والكمية 

 1 وافؽ المجمس القرار : ـ
خالد حسف توفيؽ رئيس المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  بشأف : ـ  العاشر الموضوع

فقة عمي تجديد اجازة مرافقة الزوجة بدولة ألمانيا لمسيد الدكتور / قسـ الرياضات المائية لمموا
  1األستاذ المساعد بالقسـ أحمد حسف نظمي 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
خالد حسف توفيؽ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  الحادي عشر الموضوع

 مف : ػ  رئيس قسـ الرياضات المائية لمموافقة عمي ادراج كؿ
 ػ السيدة / سارة رجب 3           ػ السيدة / ايناس عبداهلل 1      ػ السيد / عبدالحميد كامؿ6

وذلؾ ضمف لجنة االختبارات العممية بالكمية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
  1ـ 1169/1111

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
عبدالحميـ فتحي مف األستاذ الدكتور /  المذكرة المقدمةبشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع

عبدالحميـ رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية لمموافقة عمي سفر السيد الدكتور / حسني 
وحتي  3/1عبدالحي بدوي المدرس بالقسـ إلي دولة جنوب افريقيا خالؿ المدة مف 

( لممبارزة31/66/1111   1 ـ لحضور دورة تدريبية لممدربيف )الميتر داـر
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
أحمد فاروؽ خمؼ المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الثالث الموضوع

رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب لمموافقة عمي طمب سيادتو لالشتراؾ في 
بمدينة جدة في المؤتمر الدولي لمرياضة )الرياضة مستقبؿ وفف( بالمممكة العربية السعودية 

   1بقاعة المؤتمرات بفندؽ راديوز بمو السالـ بجدة  1111يناير  16ػػ14الفترة مف 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



الدكتورة / مناؿ أحمد أميف رئيس  ةالمذكرة المقدمة مف األستاذبشأف  : ـ  عشر  الرابع الموضوع
نتداب األستاذ / محمد األميف منصور قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي ا
( الفرقة الثانية بنيف لمفصؿ الدراسي 6عمي حضور االمتحانات العممية لمقرر التعبير الحركي )

  1ـ 1169/1111األوؿ العاـ الجامعي 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
ـ أحمد محسف إبراىيالمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  عشر : ـ  الخامسالموضوع  

رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية لمموافقة عمي تنظيـ ندوة ثقافية بعنواف " دور الرياضة 
والغذاء في الوقاية وعالج مرضي السكر " وذلؾ بالتعاوف مع فرع الجمعية الدولية لمرضي 

 1شباب السكر بالمنيا 
 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 

إلينا مف الجياز المركزي لممحاسبات  خطاب الواردالبشأف  عشر : ـ  السادسالموضوع  
أعداد المجمة دوف اتخاذ ما يمـز لتسويؽ وبيع األعداد لالستفادة مف قيمتيا  بخصوص تكدس

   1ولتحقيؽ أداء المركز ورسالتو 
( خمسوف جنييًا عف 51عمي أف يقـو الباحث بشراء مجمدات بمبمغ ) المجمس وافؽالقرار : ـ 

 1 تاريخو كؿ بحث يتـ نشره بدءًا مف 
عاطؼ عبدالرحمف سيد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / : ػ بشأف  عشر  السابعالموضوع  

مجمة عمـو الرياضة إلي  جوكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي إدرا
نظومة المنظومة الممحقة عمي بنؾ المعرفة المصري وذلؾ مف خالؿ تعاقد يتـ مع إدارة دار الم

مما يسيؿ بشكؿ كبير في انتشار األبحاث العممية التابعة لممجمة عمي المستوي المصري 
  1والعربي والدولي 

 1 المجمس وافؽالقرار : ـ 
عاطؼ عبدالرحمف سيد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  عشر  الثامن الموضوع

مموافقة عمي تحديد موعد االمتحانات الخاصة وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث ل
 61/6/1111بالدراسات العميا جميع المراحؿ ) الدبمـو ػػ الماجستير ػػ الدكتوراه ( اعتبارًا مف 

  1ـ 16/6/1111وحتي 
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 

 
 



ية منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضبشأف  : ـ  عشر  التاسع الموضوع
لمباحث / يسري خالؼ عبدالباقي بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " جودة الخدمة 
الموجستية كمدخؿ لالرتقاء بمستوي األنشطة الرياضية بمكاتب رعاية الطالب بالجامعات 

 المصرية "  
 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
   بية البدنية والرياضيةمنح درجة دكتوراه الفمسفة في التر بشأف  : ـ  العشرون الموضوع

لمباحث / عبدالمنعـ محمد عمي عبدالرحمف بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة " تأثير 
 تدريبات تحمؿ القدرة عمي معدؿ الضربات ومستوي االنجاز الرقمي لالعبي التجديؼ الناشئيف" 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية رجة منح دبشأف  : ـ  العشرونو  الحادي  الموضوع 

والرياضية لمباحث/ محمد توفيؽ محمد قنديؿ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية 
الرياضية وعنواف الرسالة " التفكير االبتكاري وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية ومستوي األداء 

 المياري لدي العبي المنازالت بمحافظة المنيا " 
 1  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية  بشأف : ـ  والعشرون  الثاني الموضوع

لمباحث / محمد مصطفي محمود بقسـ عمـو الحركة الرياضية وعنواف الرسالة " ميكانيكية 
 عمؿ الجذع لضرب كرة القدـ بالرأس وأثرىا عمي سرعة المقذوؼ " 

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية  بشأف : ـ  العشرونو  الثالث الموضوع

البدنية والرياضية لمطالب / ياسيف أحمد اليمني بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة 
ونات عمي بعض المتغيرات البيولوجية ومك"تأثير برنامج تمرينات ىوائية وارشادات صحية 

 (  55ػػ  51الجسـ لمرضي السكري النوع الثاني مف )
 تحت اشراف : ـ 

 د/ ناصر مصطفي السويفي             أستاذ التربية الصحية بقسـ عمـو الصحة بالكمية 1أ
 د/ عبدالرحمف منصور عبدالجابر    أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة بالكمية 1ـ1أ

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
 
 



تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية ػ بشأف  : والعشرون  الرابعع  الموضو 
البدنية والرياضية لمباحث / مصطفي خمؼ اهلل ميني بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف 
الرسالة " تأثير األلعاب الصغيرة عمي بعض المياقة الصحية والبدنية لمتالميذ ذوي االحتياجات 

  1ذىنية ( بمدينة المنيا الخاصة ) اإلعاقة ال
 تحت اشراف : ـ 

 د/ محسف إبراىيـ أحمد          أستاذ ورئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية 1أ
 د/ محمد محمد عمي         أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية1ـ1أ

 1 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
التسجيؿ لدرجة الدكتوراه في التربية الرياضية  مد فترةػ بشأف  : والعشرون  الخامسالموضوع  

 لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
  1ػ الباحث/ أحمد صالح عبدالرحيـ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة عاـ ثالث 6
  1ػ الباحث/ عبدالمالؾ عبدالعزيز محمد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة ستة أشير 1
  1بقسـ عمـو الصحة الرياضية لمدة ستة أشير ػ الباحث/ محمد ىاني أنور 3
  1ػ الباحث/ اسمـ محمد حسيف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس لمدة ستة أشير 4
  1ػ الباحث/ محمد مصطفي محمود بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة لمدة ستة أشير 5

  1ػ وافؽ المجمس  القرار :
جنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في تشكيؿ لبشأف  : ـ  العشرونو  السادس الموضوع

التربية الرياضية لمباحث/ محمد صالح محمد صالح بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف 
الرسالة " تأثير استخداـ تدريبات مرتفعة الشدة عمي معدؿ تركيز الكتات الدـ كوسيمة لتفنيف 

 حمؿ التدريب لدي المالكميف " 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 شة والحكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناق

 د/فاروؽ السيد عبدالوىاب    أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسـ عمـو الصحة بالكمية "مناقشاً" 1أ
 يسري أيوب         أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسـ عمـو الصحة بكمية د/جيياف1أ

 التربية الرياضية جامعة الزقازيؽ                     "مناقشاً"                                 
 د/محسف إبراىيـ أحمد        أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسـ عمـو الصحة بالكمية "مشرفاً"1أ
 محمد عمي       أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة بالكمية             "مشرفاً" د/محمد1ـ1أ

 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل
 سرئيس المجل                                أمين سر المجلس                         
 د/ طارق محمد صالح الدين (0) أ                               د/ عمرو سليمان محمد ( 0) أ



 

 
 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


