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 فية ـ مصر.المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنو 
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 5من  - 1 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/1/2020تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
  مم02020202  //م م 10210299  العام الجامعي العام الجامعي   0606  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم02020202//11//11  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //تطبيقات المنازالت والرياضات المائية تطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات و مقر قسم نظريات و كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس لمجلس ( ( 2020عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )والنصف ظهرًا والنصف ظهرًا   عشرةعشرة  الثانيةالثانيةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20202020//11//11  الموافقالموافق  األربعاءاألربعاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  ور كلور كلوبحضوبحضرئيس القسم رئيس القسم و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسةالقسم القسم 
  الوظيفة الوظيفة   االسماالسم  مم
  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  00
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  33

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  44
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  55
  عضواً عضواً   محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتأ.د/ أ.د/   00

  عضواً عضواً   .م.د/ مني محمد كمال.م.د/ مني محمد كمالأأ  77

  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  88

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  99
  عضواً عضواً   جعفر جعفر سعد سعد د/ عمرو محمد  د/ عمرو محمد  أ.م.أ.م.  2121

  عضواً عضواً   د/ عمرو محمود وهداند/ عمرو محمود وهدان  1111
  عضواً عضواً   د/ داليا سليمان ميرهد/ داليا سليمان ميره  0101
  عضواً عضواً   سالم سالم محمد محمد محمود عبد المجيد محمود عبد المجيد د/ د/   3131
  عضواً عضواً   ال عبد الفتاح عيدال عبد الفتاح عيدالسيد كمالسيد كم  د/د/  4141

  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  11

  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  00
  متفرغمتفرغ  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  33
  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/ أ.م.أ.م.  44

  عضواً عضواً   ل العبدل العبدد/ والء محمد كامد/ والء محمد كامأ.م.أ.م.  55
  عضواً عضواً   محمد بيلي ابراهيم بيليمحمد بيلي ابراهيم بيليد/ د/ أ.م.أ.م.  00
  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   77

  االفتتاح: االفتتاح: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فية ـ مصر.المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنو 
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 5من  - 2 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/1/2020تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
لعرض ومناقشة لعرض ومناقشة انتقل سيادته انتقل سيادته , ثم , ثم الدي الجديد متمنيًا للجميع التوفيقالدي الجديد متمنيًا للجميع التوفيقبمناسبة العام الميبمناسبة العام الميكما وجه سيادته التهنئة كما وجه سيادته التهنئة , , ,,مجلس القسممجلس القسم
    ::الواردة بجدول األعمالالواردة بجدول األعمال  الموضوعاتالموضوعات

    ::أواًل: المصـــادقات أواًل: المصـــادقات  
    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  11//11

  ..المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعاتالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات  ::القرارالقرار
  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة

عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة   11//00
كوارث للعرض كوارث للعرض األزمات والاألزمات وال  إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة

  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العليا: ثالثاً 
  (: (: دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  11//33

كلية كلية المنازالت والرياضات المائية بالمنازالت والرياضات المائية بنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  مصطفي جالل عبد العظيم غانم مصطفي جالل عبد العظيم غانم   //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تأثير برنامج تدريبي تأثير برنامج تدريبي " "   بعنوانبعنوان  الدكتوراهالدكتوراهلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة االشرافتشكيل لجنة االشرافالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  . . مقترح للمسافات الهجومية المتباينة وفاعليتها علي نتائج مباريات الناشئين في رياضة الكاراتيه "مقترح للمسافات الهجومية المتباينة وفاعليتها علي نتائج مباريات الناشئين في رياضة الكاراتيه "
  وهم: وهم:   مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانملباحث/ لباحث/ لل( ( دكتوراهدكتوراه))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية   االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب ـ ـ 11
  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

اذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية اذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية أستأست  االستاذ الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعياالستاذ الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعيـ ـ 00
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفراالستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرـ ـ 33
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  لسادات.لسادات.جامعة مدينة اجامعة مدينة ا

  (: (: دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  00//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  حسن عزت حسن السبكيحسن عزت حسن السبكي  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

    استخدام تدريبات التحملاستخدام تدريبات التحملتأثير تأثير " "   بعنوانبعنوان  الدكتوراهالدكتوراهلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة االشرافتشكيل لجنة االشرافدات وذلك بغرض دات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السا الرياضية جامعة مدينة السا 
  ..منحني التعب لدي العبي رياضة المصارعة "منحني التعب لدي العبي رياضة المصارعة "  ات ات علي مؤشر علي مؤشر 

  وهم:وهم:  حسن عزت حسن السبكيحسن عزت حسن السبكيلباحث/ لباحث/ لل( ( دكتوراهدكتوراه))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   لحميد عمارةلحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد عبد ااالستاذ الدكتور/ أحمد عبد اـ ـ 11

  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.
بكلية التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية   أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةعبد العليم عبد العليم   األستاذ الدكتور/ عبد الحليم يوسفاألستاذ الدكتور/ عبد الحليم يوسفـ ـ 00



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فية ـ مصر.المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنو 
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 5من  - 3 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/1/2020تحريرًا في 
 

  ..الساداتالساداتجامعة مدينة جامعة مدينة 
  ..المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالمنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالمدرس بقسم نظريات وتطبيقات المدرس بقسم نظريات وتطبيقات   الدكتور/ ربيع السيد سراجالدكتور/ ربيع السيد سراجـ ـ 33

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (: (: ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  33//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المعيدةالمعيدة  هدير إبراهيم عمر إبراهيم هدير إبراهيم عمر إبراهيم   //المعيدةالمعيدةقدم من قدم من الطلب المالطلب الم
أثر استخدام نموذج مارزانو أثر استخدام نموذج مارزانو " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  ..ي المبارزة "ي المبارزة "علي مستوي األداء المهارى لالعبعلي مستوي األداء المهارى لالعب
  وهم: وهم:   هدير إبراهيم عمر إبراهيمهدير إبراهيم عمر إبراهيم  //المعيدةالمعيدة( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوت االستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوت ـ ـ 11
  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة   ستاذة الدكتورة/ مني محمد كمالستاذة الدكتورة/ مني محمد كمالاالاالـ ـ 00
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  مدينة السادات.مدينة السادات.

  (: (: ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  44//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثةالباحثة  هند سعيد عبد القوي الباجوريهند سعيد عبد القوي الباجوري  //الباحثةالباحثةدم من دم من الطلب المقالطلب المق

تأثير تدريبات االتزان علي تأثير تدريبات االتزان علي " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافوذلك بغرض وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات الرياضية جامعة مدينة السادات 
  . . ""المبارزة المبارزة   ئيئيتحسين مهارة الطعن لدي ناشتحسين مهارة الطعن لدي ناش

  وهم: وهم:   هند سعيد عبد القوي الباجوريهند سعيد عبد القوي الباجوري  //الباحثةالباحثة( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوت االستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوت ـ ـ 11

  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   الستاذة الدكتورة/ رشا فرج مسعود العربيالستاذة الدكتورة/ رشا فرج مسعود العربيااـ ـ 00

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.
  (: (: ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  55//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المعيدالمعيد  محمود أحمد عبد الرازق غانم محمود أحمد عبد الرازق غانم   //المعيدالمعيدطلب المقدم من طلب المقدم من الال
تأثير تدريبات القدرات تأثير تدريبات القدرات " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  . . لبراعم رياضة الكاراتيه "لبراعم رياضة الكاراتيه "    HHeeiiaann  GGooddaannجملة الحركية هيان جودان جملة الحركية هيان جودان التوافقية علي مستوي أداء الالتوافقية علي مستوي أداء ال
  وهم: وهم:   محمود أحمد عبد الرازق غانممحمود أحمد عبد الرازق غانم  //المعيدالمعيد( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

لمائية وعميد كلية التربية لمائية وعميد كلية التربية أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات اأستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ا  االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب ـ ـ 11
  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفراالستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرـ ـ 00
  ذ اإلجراءات الالزمة.ذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخا وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخا   جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.

  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  00//33



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فية ـ مصر.المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنو 
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 5من  - 4 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/1/2020تحريرًا في 
 

كلية التربية كلية التربية ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   المدرسالمدرس  الدكتور/ عمرو محمود وهدانالدكتور/ عمرو محمود وهدانالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  وهي علي النحو التالي:وهي علي النحو التالي:  سيادتهسيادته  بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاثبخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ الرياضية الرياضية 

11--PPllyyoommeettrriicc  ttrraaiinniinngg  aaccccoorrddiinngg  ttoo  kkiinneemmaattiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ffoorr  ffoorrwwaarrdd  oonnee  aanndd  hhaallff  ttuucckk  aanndd  iittss  

eeffffeecctt  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  ffoorr  tthhee  ddiivveerrss..  
خلية المكورة من خلية المكورة من تأثير استخدام برنامج تدريبي مقترح للقوة الوظيفية على بعض المتغيرات البدنية ومستوي أداء الدورة ونصف الداتأثير استخدام برنامج تدريبي مقترح للقوة الوظيفية على بعض المتغيرات البدنية ومستوي أداء الدورة ونصف الدا  ــ00

  متر لبراعم الغطس.متر لبراعم الغطس.  11ارتفاع ارتفاع 
  تأثير تدريبات االسترخاء على التوتر العضلي ومستوى أداء الدورتين ونصف المعكوسة المكورة لدى ناشئي الغطس.تأثير تدريبات االسترخاء على التوتر العضلي ومستوى أداء الدورتين ونصف المعكوسة المكورة لدى ناشئي الغطس.  ــ33
  ..تدريبية للفترة االنتقالية باستخدام األسلوب العرضي للحفاظ على المستوى البدني لدى براعم الغطستدريبية للفترة االنتقالية باستخدام األسلوب العرضي للحفاظ على المستوى البدني لدى براعم الغطس  استراتيجيةاستراتيجية  ــ44
  السمات النفسية المميزة لدى سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة )دراسة مقارنة(.السمات النفسية المميزة لدى سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة )دراسة مقارنة(.  ــ55
  ..المعيار التناسبي لتقييم الطلبة في اختبارات السباحة العمليةالمعيار التناسبي لتقييم الطلبة في اختبارات السباحة العملية  ــ00

  لالزمة.لالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات ابالكلية التخاذ اإلجراءات اوالعالقات الثقافية والعالقات الثقافية الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا   ::القرارالقرار
  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  77//33

كلية كلية ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   األستاذ المساعداألستاذ المساعد  مني محمد كمالمني محمد كمال  //ةةالدكتور الدكتور األستاذة األستاذة الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  لي:لي:وهي علي النحو التا وهي علي النحو التا   سيادتها سيادتها   بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاثبخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ التربية الرياضية التربية الرياضية 

  مكان النشـر مكان النشـر   النشر النشر   نوعهنوعه  عنـوان البحث عنـوان البحث   م م 

11  SSCCAAMMPPEERR  TTeecchhnniiqquuee  ttoo  pprroommoottee  ccrreeaattiivvee  

tthhiinnkkiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  tthhee  ccoommppoouunndd  aattttaacckk  iinn  

ffeenncciinngg  

  

  فرديفردي

  

  0120 0120 يوليو يوليو 
AAssssiiuutt  JJoouurrnnaall  ooff  SSppoorrttss  SScciieennccee  

aanndd  AArrttss  ""AAJJSSSSAA""  

22  DDeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  

ppoolllluuttiioonn  ssccaallee  ffoorr  ssttuuddeennttss  aatt  ffaaccuullttiieess  ooff  

pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn,,  SSaaddaatt  CCiittyy  aanndd  MMiinnyyaa  

UUnniivveerrssiittiieess  

  81208120يناير يناير   زوجيزوجي
IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  SSppoorrttss  

SScciieennccee  aanndd  AArrttss  ""IIJJSSSSAA""  

33  MMeettaaccooggnniittiivvee  tthhiinnkkiinngg  aanndd  iittss  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  

ttaaccttiiccaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ffeenncceerrss  
  8120 8120   يوليويوليو  زوجيزوجي

AAssssiiuutt  JJoouurrnnaall  ooff  SSppoorrttss  SScciieennccee  

aanndd  AArrttss  ""AAJJSSSSAA""  

44  TThhee  eeffffeecctt  ooff  vviissuuaall  aanndd  vveerrbbaall  ffeeeeddbbaacckk  oonn  

tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ffeenncciinngg  tteecchhnniiqquuee  
  91209120أبريل أبريل   فرديفردي

IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  SSppoorrttss  

SScciieennccee  aanndd  AArrttss    ""IIJJSSSSAA""    
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.والعالقات الثقافية والعالقات الثقافية الدراسات العليا الدراسات العليا   الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئونالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون  ::القرارالقرار

  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  88//33
ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية األستاذ المساعد األستاذ المساعد   األستاذة الدكتورة/ رشا فرج مسعود العربياألستاذة الدكتورة/ رشا فرج مسعود العربيالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

  بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث سيادتها وهي علي النحو التالي:بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث سيادتها وهي علي النحو التالي:  ينة الساداتينة الساداتجامعة مدجامعة مدـ ـ كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية 
ـ " تأثير استخدام التعلم المعكوس علي تعلم بعض مهارات الهجوم المركب في رياضة المبارزة ", المجلة العلمية لكلية التربية ـ " تأثير استخدام التعلم المعكوس علي تعلم بعض مهارات الهجوم المركب في رياضة المبارزة ", المجلة العلمية لكلية التربية 11

  الرياضية جامعة بنها, )بحث فردي(.الرياضية جامعة بنها, )بحث فردي(.
تعلم البصري وتأثيرها علي التحصيل المعرفي وتعلم بعض المهارات االساسية في رياضة المبارزة ", تعلم البصري وتأثيرها علي التحصيل المعرفي وتعلم بعض المهارات االساسية في رياضة المبارزة ", ـ " برمجية تعليمية قائمة علي الـ " برمجية تعليمية قائمة علي ال00

  المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية جامعة بنها, )بحث فردي(.المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية جامعة بنها, )بحث فردي(.
لرياضة بكلية التربية لرياضة بكلية التربية ـ " فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي سباعي المراحل علي نواتج التعلم في رياضة المبارزة ", مجلة علوم اـ " فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي سباعي المراحل علي نواتج التعلم في رياضة المبارزة ", مجلة علوم ا33



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فية ـ مصر.المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنو 
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 5من  - 5 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/1/2020تحريرًا في 
 

  الرياضية, جامعة المنيا, )بحث فردي(.الرياضية, جامعة المنيا, )بحث فردي(.
ـ " تأثير استخدام التعلم الشبكي المتماذج علي بعض نواتج التعلم في رياضة المبارزة ", المؤتمر العلمي الدولي األول بمجلة ـ " تأثير استخدام التعلم الشبكي المتماذج علي بعض نواتج التعلم في رياضة المبارزة ", المؤتمر العلمي الدولي األول بمجلة 44

  السادات, )بحث فردي(. السادات, )بحث فردي(.   نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة, كلية التربية الرياضية, جامعة مدينةنظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة, كلية التربية الرياضية, جامعة مدينة
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.والعالقات الثقافية والعالقات الثقافية الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا   ::القرارالقرار

  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  99//33
كلية كلية ـ ـ والرياضات المائية والرياضات المائية   بقسم نظريات وتطبيقات المنازالتبقسم نظريات وتطبيقات المنازالتالمدرس المدرس   سالمسالممحمد محمد الدكتور/ محمود عبد المجيد الدكتور/ محمود عبد المجيد الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

  ::بعنوانبعنوان  وووهوه  انتاج علميانتاج علميبخصوص الموافقة علي تسجيل بحث بخصوص الموافقة علي تسجيل بحث   جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ التربية الرياضية التربية الرياضية 
  ..)بحث مشترك()بحث مشترك(  ,,مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية والرياضةمجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية والرياضة, , ـ " البروفيل البدني والفسيولوجي لالعبي الخماسي الحديث "ـ " البروفيل البدني والفسيولوجي لالعبي الخماسي الحديث "11

  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.والعالقات الثقافية والعالقات الثقافية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار
  : : التعليم والطالب التعليم والطالب شئون شئون : : رابعاً رابعاً 
الدكتورة/ مي الدكتورة/ مي استاذ تدريب الجودو بالقسم بخصوص انتداب استاذ تدريب الجودو بالقسم بخصوص انتداب   االستاذ الدكتور/عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاالستاذ الدكتور/عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//44

بقسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لتدريس مقرر الجودو  بقسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لتدريس مقرر الجودو    األستاذ المساعداألستاذ المساعد  مد حمودةمد حمودةعاصم محعاصم مح
  م.م.20202020م/م/91209120للعام الجامعي للعام الجامعي   الثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي   اسبوعياً اسبوعياً   يوم واحديوم واحدبواقع بواقع   الثانية بناتالثانية بناتللفرقة للفرقة 

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  لس الكلية التخاذلس الكلية التخاذالتعليم والطالب ومج التعليم والطالب ومج علي شئون علي شئون   العرضالعرضو و   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
المنازالت المنازالت نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات قسم قسم   األستاذ المساعد وقائم بعمل رئيساألستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس  سارة محمد نبوي االشرمسارة محمد نبوي االشرمالدكتورة/ الدكتورة/ األستاذة األستاذة الطلب المقدم من الطلب المقدم من   00//44

كلي بواقع أربعة أيام في كلي بواقع أربعة أيام في انتداب سيادتها انتداب انتداب سيادتها انتداب بخصوص الموافقة علي بخصوص الموافقة علي   بني سويفبني سويفكلية التربية الرياضية جامعة كلية التربية الرياضية جامعة   الرياضات الفرديةالرياضات الفرديةو و 
  والمدعوم بموافقة شعبة الجودو بالكلية.والمدعوم بموافقة شعبة الجودو بالكلية.  االسبوع وذلك لتدريس مقرر الجودو بنات للفرقة الثانية والثالثة اختياري أول وثانياالسبوع وذلك لتدريس مقرر الجودو بنات للفرقة الثانية والثالثة اختياري أول وثاني

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  التعليم والطالب ومجلس الكلية التخاذالتعليم والطالب ومجلس الكلية التخاذعلي شئون علي شئون   العرضالعرضو و   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
  : : الالفيما يستجد من أعم فيما يستجد من أعم : : خامساً خامساً 

  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بشأن تحديد منسق الجودة بشأن تحديد منسق الجودة   11//55
  ..منسق الجودة بالقسممنسق الجودة بالقسم  السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  //الدكتورالدكتورتكليف تكليف   القرار:القرار:

  ظهراً ظهراً   الثانيةالثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة و و   
  

  جلس جلس المالمسر سر أمين أمين 
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

  أحمد سعيد أمين خضر أحمد سعيد أمين خضر د/ د/ ..أأ  الوراقى الوراقى ياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد د/ د/ ..أأ
 


