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نصءري عميا الكمي مبحضمر كال من السءاة-:

الكميو برئءسو السويا اتسوتءل الواكتمر /أحموا كموء

9

السيا -ا0ا /أشرف محما ممسى

2

السيا -أ.ا /عمءا ابم القءس محما

4

السيا -ا0ا /عبا الح سيا عبا البءسط

6

_ مار بقس المنءهج مطر تاري
السيا -ا /محما خضري محما
وقد أعتذر عي الحضور كال هي -:أ.د /أحود عجد السالم – أ.م.د /أحود عجد العبطً حسٍي
الووضوع رقن ( -:)2564
التصدٌق على هحضز الجلسة السبثق رقن ()706
القــــــــــــــــــــزار-:
الوصبدقة

3
5

السيا -أ.ا /هءني الاسمقي إبراهي

السيا – أ. .ا /محمما محما لبيب

_ مكي الكمي لشئمن التعمي مالطالب
 -رئي

قس المنءهج متاري

التربي الريءضي

 -مكي الكمي لماراسءت العميء مالبحمث

_ مكي الكمي لشئمن خام المجتم متنمي البيئ
_ قءئ بعم رئي

قس التاريب الريءضي معمم الحرك
التربي الريءضي

عضما
عضما
عضما
عضما
عضما
عضما

==========================================================

أوال  -:هوضوعبت شئوى التعلٍن والطالة-:
الووضوع (-:)2565
ً
ثشأن النظش فً رؼذٌل موػدذ ثدذا الزشثٍدخ الؼة ٍدخ الةزلد خ للدرة ال دشثزٍث الابلادخ الشاثؼدخ اػزجدبسا مدث البدجذ
الةوافق 9102/4/6م الى 9102/4/00م لةذح اسجوع مزلل لزلجح 9102/9/06م الى 9102/9/90م .
القــــــــــــــــــــزار-:

الةوافقخ .
=========================================================
الووضوع (-:)2566
ثشأن النظش فً غٍبة اللرة ػث الةؼبكش الذساسً ل شثخ اال لً الابلاخ .
القــــــــــــــــــــزار-:

الةوافقخ ػ دى اال رقدل ببدجخ ر دوس اللبلدت ل ةؼبدكش ػدث  %01فٍةدب ػدذا رلدط رلجدق الرويدخ ٌشفدغ الدى
البٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الزؼ ٍم اللرة .
=========================================================
الووضوع (-:)2561
ثشأن النظش فً الةزكشح الةقذمخ مث ثبم الةنبهج ثخلوص اسنبد مبدح مجبدئ الزذسٌس ل شثخ اال لً الى
البٍذ الذكزوس /الششٌف ميةذ أرةذ ثذال مث البٍذ الذكزوس /ميةذ خ شي ميةذ .
القــــــــــــــــــــزار-:

الةوافقخ .
=========================================================

ثبًٍب  -:هوضوعبت شئوى الدراسبت العلٍب والجحوث-:
الووضوع (-:)2566

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحثة /رحاب عبد المنعم الرشيدي (المدرس المساعد) بقـسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة تخصص(التدريب الرياضي وعلوم الحركة) وعنوان الرسالة " تأثير تمرينات نوعية مقترحة على
مستوي االداء المهاري والبدني في ضوء بعض المتغيرات البيوميكانيكية لمهارة (اورا – مواشي) لدي العبي
القتال الفعلي برياضة الكاراتيو " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم
األربعاء الموافق 0311/1/03م.
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبراخ دسجخ الذكزوساه مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2561

بشأن النظر في المذكرة الواردة من رئيس قسم علوم الصحة الرياضية والخاصة بمنح الباحث /أميرة عبد
المنعم الرشيدي المقيدة (من الخارج) بقسم علوم الصحة الرياضية وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تمرينات
الىوائية على بعض المتغيرات المناعية لدى طالبات المرحلة اإلعدادية " درجة الماجستير في التربية
الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يوم الثالثاء الموافق 0311/10/11م.
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبراخ دسجخ الةبجبزٍش مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2510

بشأن النظر في المذكرة الواردة من رئيس قسم علوم الصحة الرياضية والخاصة بمنح الباحث /ياسر محمد
علي بكري (من الخارج) والمقيد بقسم علوم الصحة الرياضية وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تثقيفي
(صحي -رياضي) باستخدام الحاسب اآللي على السلوك الصحي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة
أسوان " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يوم السبت
الموافق 0312/11/01م.
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبرش دسجخ الةبجبزٍش مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2517

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئـيس قسـم اإلدارة الرياضـية والتـرويح بخصـوص
منح الباحثة /نهال عبدالهادي عبدالنبي عباس المقيدة (من الخارج) بقـسم اإلدارة الرياضية والترويح وعنـوان
الرسالة " دراسة تحليلية لممارسة األنشـةة الترويحيـة لةالبـات جامعـة جنـوب الـوادي " درجـة الماجسـتير فـي
التربية الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم األربعاء الموافق 0311/10/00م.
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبراخ دسجخ الةبجبزٍش مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2512

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحــث /محمــد جمــال عبدالحميــد ســليم المقيــد (مــن الخــارج) بق ــسم المن ــاىج وتدري ــس التربي ــة الرياضي ــة
وعنـوان الرســالة " تــأثير اســتخدام أســلوبي الـتعلم الـذاتي وتوجيــو األقــران الثنــائي فـي تنميــة بعــض مهــارات كــرة
القــدم لــدى تالميــذ المرحلــة االعداديــة " درجــة الماجســتير فــي التربيــة الرياضــية حيــث تمــت مناقشــة رســالتو
العملية يوم السبت الموافق 0311/1/11م .
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبرش دسجخ الةبجبزٍش مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2513

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئـيس قسـم اإلدارة الرياضـية والتـرويح بخصـوص
منح الباحث /عبداهلل عايض محسن العجمي المقيد (من الخـارج) بقــسم اإلدارة الرياضـية والتـرويح وعنـوان
الرسالة " نموذج مقترح لنظام (البناء – التشغيل – نقل الملكية)  B.O.Tكمصدر للتمويل باألندية الرياضية
بدولة الكويت" درجة الدكتوراه في فلسـفة التربيـة الرياضـية حيـث تمـت مناقشـة الرسـالة يـوم األربعـاء الموافـق
0311/1/12م.
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبرش دسجخ الذكزوساه مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2514

بشأن النظر في المذكرة الواردة من رئيس قسم علوم الصحة الرياضية والخاصة بمنح الباحث /محمد جاراهلل
ربيح الوطيب المقيد (من الخارج) بقسم علوم الصحة الرياضية وعنوان الرسالة " فاعلية برنامج تأىيلي
باستخدام الوسط المائي والرمال على إصابة التمزق الجزئي للعضلة التوأمية لدى العبي كرة القدم بدولة
الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يوم السبت
الموافق 0311/0/1م.
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبرش دسجخ الةبجبزٍش مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2515

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحث /أسامة أحمد أحمد الكندري المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعنوان
الرسالة " برنامج مقترح للتربية البيئية وأثره على بعض الجوانب غير المعرفية لدى تالميذ المرحلة المتوسةة
بدولة الكويت " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية يوم السبت
الموافق 0311/0/1م .
القــــــــــــــــــــزار-:

افق مج س الك ٍخ ثةنح الجبرش دسجخ الذكزوساه مغ سفغ األمش إلى البٍذ األسزبر الذكزوس /سوٍس الجبمؼخ .

الووضوع (-:)2516

1
0
0
4

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة  /ىديل سالم امان الفالح المقيدة (من الخارج) بقسم
التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات المواقف التنافسية
على بعض القدرات البدنية الخاصة والمهارات الدفاعية لالعبي الكرة الةائرة بدولة الكويت " للحصول على
درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ تدريب كرة القدم ووكيل الكلية لشئون التعليم والةالب بكلية التربية الرياضية بقنا
أ.د/أشرف محمد موسى
(مشرفاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي
أ.م.د/محمود محمد لبيب سليمان أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب الكرة الةائرة المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
أ.م.د/مروة رمضان محمود
(مشرفاً)
الرياضية باسيوط -جامعة أسيوط
أستاذ تدريب الكرة الةائرة المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
أ.م.د/احمد محمد عبد اهلل بخيت
(مناقشاً)
الرياضية بسوىاج -جامعةأ سيوط
القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .

الووضوع (-:)2511

بشـأن النظـر فــي المـذكرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيس قســم المنـاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /عادل حمود ميس الشمري المقيد (مـن الخـارج) بقسـم
المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية تخصــص (المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية) وعنــوان الرســالة " فاعليــة
استخدام أسلوب التدريس المركب علي بعض المتغيـرات المهاريـة وتنميـة التوافـق االجتمـاعي فـي رياضـة كـرة
القدم لتالميذ المرحلة المتوسةة بدولة الكويت " للحصول على درجة الدكتوراه في التربية الرياضـية علـى إن
تتكون لجنة المناقشة من السادة-:
أس ــتاذ ورئ ــيس قس ــم المن ــاىج وت ــدريس التربي ــة الرياض ــية وعمي ــد كلي ــة التربي ــة الرياض ــية بقن ــا األس ــبق
. 1د/عماد أبو القاسم محمد
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي .
 0أ.د /محروس محمود محروس أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بسوىاج  -جامعة سوىاج (مناقشاً)
 0أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم

أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضـية ووكيـل الكليـة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث بكليـة التربيـة
(مشرفاً)
الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .

الووضوع (-:)2516

بشـأن النظـر فــي المـذكرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيس قســم المنـاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /عبـد الـرحمن أحمـد محمـد أحمـد المقيـد (مـن الخـارج)
بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية تخصص (المنـاىج وتـدريس التربيـة الرياضـية) وعنـوان الرسـالة " تـأثير
اس ــتخدام ال ــتعلم لعتق ــان عل ــي تعل ــم بع ــض مه ــارات ك ــرة الي ــد لتالمي ــذ المرحل ــة المتوس ــةة بدول ــة الكوي ــت
"للحصول على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية على إن تتكون لجنة المناقشة من السادة-:
أس ــتاذ ورئـ ــيس قســـم المن ــاىج وتـــدريس التربي ــة الرياض ــية وعمي ــد كلي ــة التربي ــة الرياضـــية بقنـ ــا األس ــبق
 1أ.د/عماد أبو القاسم محمد
(مشرفا ورئيساً )
جامعة جنوب الوادي .
أسـتاذ المنــاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية ووكيــل الكليـة لشــئون الدراســات العليـا والبحــوث بكليــة التربيــة
 0أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
(مناقشا)
الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
 0أ.د /السيد السيد ابراىيم عبده أستاذ كرة اليد بقسم نظريات وتةبيقات الرياضات الجماعية – كلية التربية الرياضية بالزقازيق
جامعة الزقازيق

(مناقشاً)

القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ س فغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .
الووضوع (-:)2511
بشأن النظر في المذكرة الـواردة مـن السـيد األسـتاذ الـدكتور /رئـيس قسـم المنـاىج وتـدريس التربيـة الرياضـية بخصـوص
تشـكيل لجنـة المناقشــة والحكـم للباحــث /فهـد نـادر محمــد الدوسـري المقيــد (مـن الخـارج) بقســم المنـاىج وتــدريس
التربية الرياضية تخصص (المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " الكفايـات التدريسـية وعالقتهـا بالضـغوط
النفسية والمهنية لدي معلمي التربية البدنية بدولة الكويت "للحصول على درجة الدكتوراه في التربية الرياضـية علـى إن
تتكون لجنة المناقشة من السادة-:
 1أ.د /كامل عبد المجيد قنصوه
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية المتفرغ بكلية التربية الرياضية بأسيوط – جامعة أسيوط (مناقشاً ورئيساً)
 0أ.د/عماد أبو القاسم محمد
 0أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
 4أ.م.د /أحمد عبد العاطي حسين

أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا األسبق
(مشرفاً )
جامعة جنوب الوادي .
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليـا والبحـوث بكليـة التربيـة الرياضـية بقنـا
(مشرفاً)
 -جامعة جنوب الوادي

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي (مناقشاً)

القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .
الووضوع (-:)2560

بشـأن النظـر فــي المـذكرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيس قســم المنـاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية
بخصــوص تشــكيل لجنــة المناقشــة والحكــم للباحــث /عبــد الــرحمن حمــد عبــد الــرحمن الحــوطي المقيــد (مــن
الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية تخصص (المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة
" فاعليـة وحـدة تدريسـية باسـتخدام نمـوذج الـتعلم باأللعــاب الغرضـية علـي تعلـم مهـارات كـرة اليـد والتحصــيل
المعرفي لدي تالميذ المرحلـة المتوسـةة بدولـة الكويـت" للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي التربيـة الرياضـية
على إن تتكون لجنة المناقشة من السادة:

 1أ.د/عماد أبو القاسم محمد
 0أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
 0أ.د /مصةفي أحمد عبدالوىاب
 4أ.م.د /أسامة إبراىيم السعيد

أســتاذ ورئــيس قســم المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية وعميــد كليــة التربيــة الرياضــية بقنــا األســبق
(مشرفاً ورئيسا )
جامعة جنوب الوادي .
أســتاذ المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية ووكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث بكليـة
(مشرفاً)
التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بأسيوط –جامعة أسيوط ( .مناقشاً)
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية المساعد ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية
التربية بالغردقة – جامعة جنوب الوادي .

القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .

(مناقشاً)

الووضوع (-:)2567

بشـأن النظـر فــي المـذكرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيس قســم المنـاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /مشعل معتوق سلةان الماجد المقيد (من الخارج) بقسم
المناىج وتدريس التربية الرياضية تخصص (المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " تقويم منـاىج
التربية البدنية لمرحلة التعليم المتوسط في ضوء االتجاىات التربويـة الحديثـة بدولـة الكويـت "للحصـول علـى
درجة الدكتوراه في التربية الرياضية على إن تتكون لجنة المناقشة من السادة-:
أستاذ المناىج وطرق التدريس ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث األسبق بكليـة التربيـة
 1أ.د /أحمد ماىر أنور
(مناقشاً ورئيساً)
الرياضية بنين بالهرم  -جامعة حلوان .
 0أ.د/عماد أبو القاسم محمد أســتاذ ورئــيس قســم المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية وعميــد كليــة التربيــة الرياضــية بقنــا األســبق -
(مناقشأً)
جامعة جنوب الوادي .
 0أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي .
القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .

الووضوع (-:)2562

1
0
0
-

بشـأن النظـر فــي المـذكرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيس قســم المنـاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /فيصل مشعان حبيب العتيبي المقيد (من الخارج) بقسـم
المنـاىج وتــدريس التربيــة الرياضـية وموضــو بحثــو " إسـتراتيجية مقترحــة لتةــوير منـاىج التربيــة البدنيــة لتالميــذ
التربيــة الخاصــة بدولــة الكويــت " "للحصــول علــى درجــة الـدكتوراه فــي التربيــة الرياضــية علــى إن تتكــون لجنــة
المناقشة من السادة-:
أ.د /محمود عبد الحليم عبد الكريم أسـتاذ المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية المتفــرغ وعميـد كليــة التربيــة الرياضــية بأســيوط األســبق -
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة أسيوط
أستاذ ورئيس قسـم المنـاىج وتـدريس التربيـة الرياضـية وعميـد كليـة التربيـة الرياضـية بقنـا األسـبق -
أ.د/عماد أبو القاسم محمد
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي .
أســتاذ المنــاىج وتــدريس التربيــة الرياضــية ووكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث بكليــة
أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
(مناقشاً)
التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .

الووضوع (-:)2563

بشـأن النظـر فــي المـذكرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيس قســم المنـاىج وتــدريس التربيـة الرياضــية
بخصــوص تشــكيل لجنــة المناقشــة والحكــم للباحــث /عبــد اهلل أحمــد أحمــد الكنــدري المقيــد (مــن الخــارج)
بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية تخصص (المنـاىج وتـدريس التربيـة الرياضـية) وعنـوان الرسـالة " تـأثير
برنامج تربية حركية علي بعض السلوكيات الصحية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت " "للحصول
على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية على إن تتكون لجنة المناقشة من السادة-:

 0أ.د /أحمد عبد السالم عةيتو

أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضـية وعميـد كليـة التربيـة الرياضـية بقنـا األسـبق جامعـة جنـوب
(مشرفاً ورئيسا )
الوادي .
أس ــتاذ المن ــاىج وت ــدريس التربي ــة الرياض ــية ووكي ــل الكلي ــة لش ــئون الدراس ــات العلي ــا والبح ــوث بكلي ــة التربي ــة
(مناقشاً)
الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي( .مشرفاً)

 1أ.د/عماد أبو القاسم محمد

 4أ.م.د /أشرف عبد الرحيم أبو الوفا

أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بسوىاج  -جامعة سوىاج( .مناقشاً)

 0أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم

القــــــــــــــــــــزار-:
الةوافقخ مغ سفغ االمش ل بٍذ االسزبر الذكزوس /ببوت سوٍس الجبمؼخ لشئون الذساسبد الؼ ٍب الجيوس .
ثبلثب هب ٌستجد هي هوضوعبت-:
الووضوع (-:)2564

بشأن النظر في المذكرة المقدمة من مجلس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية على استمرار مجموعة
التربية العملية للفرقة الرابعة بالفترة المسائية لمدرسة قنا االعدادية بنات بمقرىا الجديد بمدرسة المنشية
االبتدائية بنين

القــــــــــــــــــــزار-:
الووافقة.

أمني اجمللس

عميد الكلية ورئيس اجمللس

د /حممد خضري حممد

أ.د /أمحد كمال نصارى

