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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ99/9/0202 ؽالمواف األحد يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

             راسات العميا والبحوث وكيؿ الكمية لشئوف الد                        عاطؼ عبد الرحمف سيدد/ 2أػ 9
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     عبد العزيز محمد عبد العزيزد/ 2ػ أ0
 د/عمرو سميماف محمد                             وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2ػ أ3

   رئيس قسـ التدريب الرياضي                  د/محمد لطفي السيد              2ػ أ4
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية              د/أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿ2ػ أ5
 رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب                              د/ أحمد فاروؽ خمؼ   2ػ أ6
 رئيس قسـ الترويح الرياضي                  بياء الديف عبد الرحمف         د/ 2ػ أ7
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                         د/ ىشاـ محمد عبد الحميـ 2ػ أ8
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                     مناؿ أحمد أميف              د/2ػ أ9

 قسـ المنازالت والرياضات الفرديةرئيس                       حميـ فتحي عبدالحميـعبدال د/2أػ 92
 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية                      محسف إبراىيـ أحمد       د/ 2ػ أ99
 الرياضية ةجتماعيرئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية واال د/ إبراىيـ ربيع شحاتة                            2ػ أ90
 رئيس قسـ الرياضات المائية   د/ خالد حسف توفيؽ                             2ػ أ93
 رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية          د/محمد سميماف محمود                   2ػ أ93
 قسـ ألعاب القوي رئيسأستاذ مساعد وقائـ بعمؿ                        د/ محمد حسيف دكروري 2ـ2أػ 94
 أستاذ بقسـ التدريب الرياضي                          د/ وجدي مصطفي الفاتح 2ػ أ96
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                           د/ مكاـر حممي أبوىرجة 2ػ أ96
 غ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية أستاذ متفر                        د/ اخالص محمد عبدالحفيظ2ػ أ97
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي  محمود إسماعيؿ طمبة                          د/2ػ أ96
 الرياضية ةأستاذ بقسـ العموـ النفسية والتربوية واالجتماعي د/ حسف حسف عبده                             2ػ أ97
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية           د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي     2ػ أ09
 أستاذ بقسـ عموـ الصحة الرياضية                  د/ ناصر مصطفي سيد           2ػ أ99
 أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس                         د/عثماف مصطفي عثماف  2ػ أ02
 أستاذ متفرغ بقسـ ألعاب القوي                / محمد السيد عمي برىومة        د2ػ أ00
 أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية                         د/محمد فوزي عبدالعزيز   2ػ أ09
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب   د/ عمر أحمد عمي                              2ػ أ00
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية              د/ بسمات محمد عمي شمس الديف   2ػ أ03
 أستاذ بقسـ عموـ الحركة الرياضية                          د/ أسامة محمد عبدالعزيز 2ػ أ04
 ز والتعبير الحركي أستاذ بقسـ التمرينات والجمبا                    د/ ناصر عمر السيد الوصيؼ 2ػ أ05
 عف األساتذة المساعديف   د/ خالد عبدالعزيز أحمد                     2ـ2ػ أ06
 عف األساتذة المساعديف   د/ رشا ناجح عمي                          2ـ2ػ أ07
 عف المدرسيف   ػ د/ حسف عبدالحي بدوي                          08
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  عف المدرسيف                               ػ د/ بدري عيد حماد   09
 عف وحدة الجودة بالكمية                            ػ د/ ياسر عبدالرشيد    32

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

( المنعقد 4مجمس الكمية رقـ ) اجتماعبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولوع  الموض 
  2ـ 96/90/0299 بتاريخ

   2  وافؽ المجمسالقرار : ـ 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
المقدمة مف الطالب اآلتي أسمائيـ االعتذارات الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

 وىـ : ػ 
 بالفرقة األولي لمقرر )الرياضات المائية(   ػ الطالب/ جالؿ عبدالصبور رمضاف 9
 بالفرقة األولي لمقرر )كرة القدـ(   ػ الطالب/ محمد جماؿ عبدالصبور 0
 بالفرقة األولي لمقرر )كرة القدـ(   ػ الطالب/ محمد شريؼ فاروؽ 3
 بالفرقة األولي لمقرر )كرة القدـ(   محمد صالح عبدالسميع  ػ الطالب/4
 بالفرقة الثانية    ػ الطالبة/ ىاجر محمد عمي 5

  2ـ نظرًا لظروفيـ المرضية 0299/0202وذلؾ لمعاـ الجامعي 
 2وافؽ المجمس   القرار:

   مد مف األستاذ الدكتور/ عمرو سميماف مح المقدمةالمذكرة   ػ بشأف:  لثالثالموضوع ا
تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

 لتصحيح االسـ لكاًل مف : ػ 
 ـ 0298ػ ىاني كميؿ ذكي شحاتة دفعة 9
 ـ 0298ػ إبراىيـ محمد يحي الطيب دفعة 0

 2 وافؽ المجمس القرار:
ألستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ المذكرة المقدمة مف ا ػ بشأف:  الرابع  الموضوع  

تنظيـ ميرجاف بعنواف " شبابنا قادر " مسابقات الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
فنية ػػ رياضية ػػ اجتماعية ػػ عمي مستوي طالب الجامعة ، عمي أف يكوف الميعاد يـو 

  2ـ 97/0/0202
 2وافؽ المجمس  القرار:



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عمرو سميماف محمد وكيؿ  ػ بشأف:   الخامسالموضوع  
إقامة رحمة إلي مدينة القاىرة " دريـ بارؾ " يـو الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

  2( طالب وطالبة 52ـ لعدد )00/0/0202واحد وذلؾ يـو السبت الموافؽ 
 2وافؽ المجمس  القرار:

عدـ تقدـ السيد األستاذ الدكتور / محمد سعد محمد الممموؾ  ػ بشأف:  سالسادالموضوع  
األستاذ المتفرغ بقسـ ألعاب القوي بالكمية الستالـ العمؿ أو تقديـ المستندات الخاصة بتجديد 

  2ـ 90/9/0299اجازتو المرافقة لمزوجة الخاصة بو وذلؾ بعد انتياء اجازة المرافقة بتاريخ 
 2   مسوافؽ المج القرار:

عمرو سميماف محمد وكيؿ األستاذ الدكتور/ بشأف المذكرة المقدمة مف  : ـ  السابعالموضوع  
ادراج كؿ مادتيف عممي لالمتحاف النظري في اليـو الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

  2ـ 0299/0202الواحد ساعة + ساعة لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
  2 وافؽ المجمسػ  القرار :

عمرو سميماف محمد وكيؿ األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف  ػ بشأف:  الثامنالموضوع  
مف يـو  0299بداية امتحانات التخمفات  الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي

  2ـ 99/0/0202ـ إلي 96/0/0202
 2  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
مف اختبارات الكمية  ةتائج تحميؿ الورقة االمتحانية لعينة عشوائين ػ بشأف:  التاسعالموضوع  

ـ والتي تـ ارساليا لمركز القياس والتقويـ مف خالؿ 0298/0299لمعاـ الدراسي السابؽ 
 2وحدة القياس والتقويـ بالكمية 

 2 أحيط المجمس عممًا وتوزع عمي األقساـ العممية بالكمية  القرار : ـ
د/ محمد حسيف دكروري رئيس قسـ 2ـ2رة المقدمة مف أالمذك بشأف : ـ  العاشر الموضوع

د/ محمد السيد عمي برىومة األستاذ 2ألعاب القوي لمموافقة عمي الطمب المقدـ مف السيد أ
المتفرغ بالقسـ ، والدكتورة / ناىد حداد عبدالجواد المدرس بالقسـ لمشاركتيـ في المؤتمر 

ورسالة سالـ " والذي ينعقد بمدينة الغردقة في الفترة مف  العممي الدولي " الرياضة قوة ووطف
  2ـ 0202مارس  93إلي  99

 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
 
 



إبراىيـ ربيع شحاتة المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / بشأف  : ـ  الحادي عشر الموضوع
 ي اشتراؾ األستاذرئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الرياضية لمموافقة عم

العممي الدولي األوؿ لعمـو الرياضة المقاـ  رالدكتور / مصطفي حسيف باىي لحضور المؤتم
  2في جامعة البحريف 

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

قة عمي ندب السادة اآلتي أسمائيـ لممعاونة في تدريس رئيس قسـ الرياضات المائية لممواف
 المواد الخاصة بالقسـ وىـ : ػ 

 ػ د/ أحمد جابر عبدالرشيد 0                          ػ د/ عزة كماؿ بدر       9
 ػ السيد/ محمد شعباف سيد 4              ػ السيد/ عبدالحميد كامؿ عبدالباقي  3
 ػ السيدة/ أمنية سيد إبراىيـ 6                        مد ػ السيدة/ سارة رجب أح5

 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
بشأن المذكرة المقدمة من األستاذة الدكتورة / منال أحمد أمين رئيس  : ـ  عشر  الثالث الموضوع

  وىـ : ػ قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي لمموافقة عمي انتداب السادة اآلتي أسمائهم
  2( لمفرقة الثالثة بنيف 0ػ السيد/محمد األميف منصور لممعاونة في تدريس مقرر التعبير الحركي )9
ػ السيد/حسف صالح حسف لممعاونة في تدريس مقرر التعبير الحركي بنيف لمفرقة الثالثة يومي 0
  2مف كؿ أسبوع  (االحد واالثنيف)
مقرري التعبير الحركي بنات لمفرقة الثالثة ،  ػ السيدة/مي عبدالعظيـ محمد لممعاونة في تدريس3

  2مف كؿ أسبوع  (األحد والثالثاء)( بنات لمفرقة الثانية يومي 0والتمرينات )
األحد )ػ السيدة/فاتف فايز محمد لممعاونة في تدريس مقرر الجمباز بنات لمفرقة األولي يومي 4

 مف كؿ أسبوع  (واالثنيف
  2ـ 0299/0202وذلؾ لمفصؿ الدراسي الثاني العاـ الجامعي 

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

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي المقترح المقدـ مف السيد الدكتور / 
العممية بالكمية الخاص بالئحة النشر لممجمة بالمغة االنجميزية عزمي إماـ منسؽ المجمة أحمد 

  2لفحصو مف قبؿ لجنة الدراسات العميا بالكية 
 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور/ عاطؼ عبدالرحمف سيد بشأف  : ـ  عشر  الخامس الموضوع
اسات العميا والبحوث لمموافقة عمي االعتذار المقدـ مف الباحثة / وكيؿ الكمية لشئوف الدر 

عف حضور  حسناء جماؿ كامؿ المقيدة بمرحمة الدكتوراه بقسـ الترويح الرياضي بالكمية وذلؾ
 ـ 0299/0202لمعاـ الجامعي امتحانات الفصؿ الدراسي الثالث 

 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
ح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية منبشأف  : ـ  عشر  السادس الموضوع

لمباحث / نبيؿ صفوت عنتر محمد بقسـ المنازالت والرياضات الفردية وعنواف الرسالة " تأثير 
   تدريبات الدروب سيت عمي تنمية القوة القصوى والمستوي الرقمي لالعبي رفع األثقاؿ " 

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحث / بشأف  : ـ  عشر  بعالسا الموضوع

محمد سيد مرسي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير األلعاب العالجية عمي 
تحسيف المستقبالت الحسية لعضالت الطرؼ السفمي وبعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

  لألطفاؿ ذوي التوحد "
 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
في التربية البدنية والرياضية لمباحث / منح درجة الماجستير بشأف  عشر : ـ  الثامنالموضوع  

أحمد شعباف سيد أحمد بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير برنامج منخفض 
لدي الرجاؿ كبار السف  الشدة عمي بعض المتغيرات المناعية والكفاءة البدنية ومكونات الجسـ

 "  55:  52مف 
 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
منح درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية لمباحثة / بشأف  عشر : ـ  التاسعالموضوع  

آالء نور الديف جماؿ إسماعيؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " الثقافية 
دية في الريؼ والحضر وعالقتيا بنسبة انتشار البدانة الصحية لتمميذات المرحمة اإلعدا

 والنحافة ) دراسة مقارنة ( بمدينة المنيا " 
 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 

: ػ بشأف تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية البدنية  العشرونالموضوع  
 والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 

يحيي خضير بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " نموذج مقترح  ػ الباحثة / ياسميف9 
لمفرص التسويقية كأساس لمتأثير عمي القرار الشرائي باألنية الرياضية الكبرى بجميورية 

 مصر العربية " 



 تحت اشراؼ : ػ 
 د/محمد فتحي توني                      أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية 2أ
 ف حسني أحمد                 أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية د/احسا2ـ2أ

ماعية وألعاب المضرب وعنواف الرسالة " تطوير ماء عصاـ شاكر بقسـ الرياضات الجشيالباحثة / ػ 0
  2(   4D pro , Battle Rope , Trvالداء الحركي لالعبي كرة اليد بإستخداـ تدريبات ) 

 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الماجستير في التربية : ػ بشأف  الحادي والعشرونالموضوع  

 البدنية والرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
ػ الباحث/ أحمد صالح عبداهلل منصور بقسـ الرياضات المائية وعنواف الرسالة " تصميـ 9

 ي حمامات السباحة " برنامج تأىيمي لممتقدميف لدورات االنقاذ ف
 تحت اشراؼ : ػ 

 د/ حسني حسف عمي عاشور            أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية بالكمية 2أ
 د/ محمد حمدي خفاجي                    مدرس بقسـ الرياضات المائية بالكمية 

الة " أثر استخداـ وعنواف الرس المائيةػ الباحثة / ايناس عبداهلل محمد بكر بقسـ الرياضات 0
 األسموب التوليدي عمي تعمـ بعض ميارات السباحة التوقيعية " 

 تحت اشراؼ : ػ 
 أستاذ بقسـ الرياضات المائية بالكمية          د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي2أ

 مدرس بقسـ الرياضات المائية بالكمية                            د/ ىناء محمود    
باحث / مصطفي يسري مرعي بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير ػ ال3

 عاـ "  62:  55برنامج تمرينات حركية عمي العمر البيولوجي لكبار السف مف الرجاؿ مف سف 
 تحت اشراؼ : ػ 

 ة الرياضية بالكمية حأستاذ متفرغ بقسـ عمـو الص       د/ فاروؽ السيد عبدالوىاب 2أ
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية           محمد محمد عمي  د/ 2ـ2أ

ػ الباحث / أحمد إيياب أحمد محمد بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " آليات استشراؼ 4
المستقبؿ وعالقتيا بالريادة االستراتيجية كمدخؿ لتحسيف أداء العامميف باألندية الرياضية 

 المصرية " 
 : ػ  تحت اشراؼ

 د/ محمد فتحي توني                  أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية 2أ
 د/ بسمة إبراىيـ عبدالبصير        أستاذ بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية2ـ2أ
 د/ محمود محمد سيد                   مدرس بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية  



 2 المجمس وافؽالقرار : ـ 
 مد فترة التسجيؿ لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ بشأف  : ـ  الثاني والعشرون وعالموض

 بقسـ عمـو الصحة الرياضية ولمدة ستة أشير  ػ الباحثة / آالء نور الديف جماؿ9
 ستة أشيرراندا جماؿ عبدالعاطي بقسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي ولمدة ػ الباحثة/0
  2بقسـ عمـو الصحة الرياضية ولمدة ستة أشير  ماؿ نور محمدػ الباحث / مصطفي ج3

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في بشأف  : ـ  الثالث والعشرون الموضوع

التربية الرياضية لمباحث / عمرو جماؿ نافع إبراىيـ بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " 
 قترح إلدارة المواىب البشرية بالمؤسسات الرياضية بجميورية مصر العربية " نموذج م

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 "مشرفاً"                     أستاذ اإلدارة الرياضية بالكمية      د/أنور وجدي عمي الوكيؿ  2أ
 دارة الرياضية بكمية التربية الرياضيةأستاذ اإل   د/حسيف عمر أميف السمري  2أ

 "مناقشاً"                                     جامعة حمواف                                   
 الرياضية ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا "مناقشاً" أستاذ اإلدارة     د/عاطؼ عبدالرحمف سيد  2أ
 اعد بقسـ اإلدارة الرياضية بالكمية   "مشرفاً" د/أحمد عزمي إماـ       أستاذ مس2ـ2أ

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تعديؿ تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير بشأف  : ـ الرابع والعشرون   الموضوع

في التربية الرياضية لمباحث / محمد حامد أحمد شحاتة بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف 
س لمثقافة الصحية لتالميذ المرحمة الثانوية بمحافظة المنيا " ليصبح الرسالة " بناء مقيا

 التشكيؿ عمي النحو التالي : ػ 
 أستاذ الصحة كمية التربية الرياضية جامعة حمواف "مناقشاً"               د/أحمد عمي حسف2أ
 "مناقشاً"                   أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية         د/محسف إبراىيـ أحمد 2أ
 "مشرفاً"               أستاذ عمـو الصحة الرياضية بالكمية     د/ناصر مصطفي السويفي 2أ

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في بشأف  : ـ  العشرونو  الخامس  الموضوع

مد بقسـ عمـو الصحة الرياضة التربية الرياضية لمباحث / مصطفي جماؿ نور الديف مح
وعنواف الرسالة " تأثير برنامج رياضي منخفض الشدة عمي مستوي ىرموف االنسوليف 

 والكورتيزوف وبعض المتغيرات البدنية لدي مرضي السكر النوع الثاني " 
 



 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 أستاذ الباطنة كمية الطب جامعة المنيا "مشرفاً"       د/حسيف محمد محي الديف          2أ
 د/ناصر مصطفي السويفي                أستاذ الصحة الرياضية بالكمية         "مشرفاً" 2أ
 د/سحر حساـ الحيني                     أستاذ بكمية الطب جامعة المنيا        "مناقشاً"2أ
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بالكمية      "مناقشاً"           د/محسف إبراىيـ أحمد          2أ

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في بشأف  : ـ  العشرونو  السادس الموضوع 

التربية الرياضية لمباحث / أحمد فتحي محمد عبداهلل بقسـ ألعاب القوي وعنواف الرسالة       
ير تدريبات القوة الوظيفية عمي بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لالعبي " تأث

 رمي الرمح " 
 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 

 د/محمد السيد برىومة        أستاذ ألعاب القوي المتفرغ بالكمية                   "مناقشاً"2أ
 د بالؿ     أستاذ األلعاب بكمية التربية الرياضية جامعة السادات "مناقشاً" د/محمد عنبر محم2أ
 د/محمد حسيف دكروري   أستاذ ألعاب القوي المساعد بالكمية                   "مشرفاً"2ـ2أ

 2  وافؽ المجمسالقرار : ـ 
جستير في تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الما بشأف : ـ  والعشرون  السابع الموضوع

التربية الرياضية لمباحثة / اسراء اسماعيؿ عبدالوكيؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضية وعنواف 
الرسالة " تأثير برنامج لنشر الثقافة الصحية ببعض الوسائؿ التكنولوجية الحديثة لالعبي 

 األلعاب الجماعية لمناشئيف بنادي الشمس الرياضي " 
 م من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لحنة المناقشة والحك

 د/ناصر مصطفي السويفي             أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية "مشرفاً" 2أ
 د/محمد محمد عمي                 أستاذ مساعد بقسـ عمـو الصحة الرياضية "مناقشاً" 2ـ2أ
 التربية الرياضية  د/عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز المال     أستاذ الصحة الرياضية بكمية2أ

 جامعة حمواف                            " مناقشًا "                                           
 د/عبدالرحمف منصور عبدالجابر    أستاذ مساعد قسـ عمـو الصحة الرياضية "مشرفاً" 2ـ2أ

 2 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
 
 
 



 القـادمةالجلسة    فيإن شاء اهلل  المحضر على ذلك على أن يعقد    و أقفـل
 سرئيس المجل                                أمين سر المجلس                         
 د/ طارق محمد صالح الدين (2) أ                               د/ عمرو سليمان محمد ( 2) أ

 

 
 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


