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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م10/3/2019  بتاريخ  (189) قمر

 ، مجلس الكليةبمقر قاعة  م10/3/2019 موافقالاألحد  ومي مساء  السادسة ة إنه في تمام الساع
ورئيس  ميد الكليةعجـمـال مـحـمـد عـلـي.  برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ (189) رقم مجلس الكلية جتمعإ

 .المجلس

  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد صالح محمد صالحأ.د/  -1
 عضوا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمد إبراهيم محمود سلطانأ.د/  -2
 عضوا   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ عماد سمير محمود. -3
 عضوا   ارة الرياضية والترويحرئيس قسم اإلد أ.د/ عمرو محمد إبراهيم  -4
 عضوا   رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -5
 عضوا   رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ كمال سليمان حسن -6
 عضوا   رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عبد الحكيم ررزق عبد الحكيم -7
 عضوا   رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -8
 عضوا  من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم -9

 خبرةعضوا  من ذوي ال أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ مدحت شوقي طوس -10
 عضوا  من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -11
 عضوا  عن القسم أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي -12
 عضوا  عن القسم لرياضيةأستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية ا أ.د/ بهاء سيد محمود -13
 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ محمود عصمت أحمد -14
 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم -15
عضوا  عن األساتذة  وعلوم الحركيةاألستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي  أ.م.د/ أحمد خضري محمد -16

 المساعدين
 عضوا  عن المدرسين المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية د/ هبة محمد راتب أبو جازية -17

 وأعتذر  عن احلضور

 عضوا  من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ حامد حسين أحمد -
 عضوا  من ذوي الخبرة

 عضوا  من الخارج وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط د/ محمد السيد محمد عبد هللا. -
 عضوا  من الخارج وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أ/ محمد محمود حسين  -

 
  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 

 : جدول األعمال األتيسيادته  مبناقشة قام و
                         على محضر الجلسة السابقة . التصديق : أواًل

 م.12/2/2019 بتاريخ( 188) الجلسة رقم محضر -7547
 .م12/2/2019 بتاريخ( 188) الجلسة رقم محضرصادق المجلس على  :القرار

 ات الجلسة السابقة.قرار تنفيذما تم فى   استعراض :ثانيًا
 م.12/2/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7548
 م.12/2/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهما تم أحيط المجلس علما  ب :القرار
 موضوعات وحدة ضمان الجودة واإلعتماد: ثالثًا :
بشذذذذذذأن  عتمذذذذذذار اتيجذذذذذذة اإل ذذذذذذت يان بالكليذذذذذذة  جاإلعتمذذذذذذار السذذذذذذيد د.ر/ مذذذذذذد ر جوذذذذذذدة  ذذذذذذمان الجذذذذذذ رة مذذذذذذذكرة مقدمذذذذذذة مذذذذذذن -7549

 م.2018/2019كترجاي لطالب الكلية للعام الجامعي اإلل
 وافق المجلس. :القرار

 موضوعات التخطيط والتنسيق والموضوعات العامة: :رابعًا
خدمة المجتمع جتنمية ال يئة ، بناًء على قرار لجنذة ئذئ ن خدمذة المجتمذع مذكرة مقدمة من السيد د.ر/ جكيل الكلية لشئ ن  -7550

م بشأن  عتمار التص ر المقتذر  لت ييذع دمذاإن  ات ذار السذيارات فذي 5/3/2019( بتاريخ 154جتنمية ال يئة بجلستها رقم )
   ء األقدمية المطلقة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية جفقًا لما  لي :

 

 

 ترتيب البديل البديل في حالة اإلعارة الحالة األسم األقدميةترتيب  المكان

أمام 
المالعب 
الجديدة 
وكلية 
الطب 
 البيطري 

 - - على ردس العمل د.ر/ محم ر ع د الحليم ع د الكريم األجل
 التا ع عشر د.ر/ ديمن ع ده محمد  عارة د.ر/ طارق محمد محمد ع د العزيز الثااي
 - - على ردس العمل علي ا.ر/ جمال محمد الثالث
 - - على ردس العمل د.ر/ دومد صال  قراعة الرابع

 - - على ردس العمل د.ر/ محم ر وسن وسين العربي الخامس
 - - على ردس العمل د.ر/ عارل  براهيم دومد السارس
 - - على ردس العمل د.ر/ كمال  ليمان وسن السابع
 - - ردس العملعلى  د.ر/ بهاء  يد محم ر الثامن

أمام بهو 
الكلية 
 مباشرة

 - - على ردس العمل د.ر/ ع د الحكيم ريق ع د الحكيم التا ع
 - - على ردس العمل د.ر/ وايم كمال الد ن ع د الع يم العائر

 - - على ردس العمل د.ر/ محمد  براهيم محم ر  لطان الحاري عشر
 - - العملعلى ردس  د.ر/ عمار  مير محم ر الثااي عشر
 العشرجن  د.ر/ محم ر عصمت دومد  عارة د.ر/ عاصم صابر رائد الثالث عشر

الجهة 
المقابلة 

لبهو 
 الكلية

 الحاري جالعشرجن  د.ر/ ع د هللا فرغلي دومد  عارة د.ر/ كمال ع د الجابر ع د الحافظ الرابع عشر
 - - على ردس العمل د.ر/ عارل وسني السيد الخامس عشر

 الثااي جالعشرجن  د.ر/  براهيم وسين براهيم مرافقة يججة د.ر/ مؤمن ع د العزيز ع د الحميد عشر السارس
 الثالث جالعشرجن  د.ر/عمارالد ن ئعبان علي مرافقة يججة د.ر/ دومد محمد ع د السالم السابع عشر
 - - على ردس العمل د.ر/ محم ر عطية بخيت الثامن عشر

 

 وافق المجلس. :القرار
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م بالم افقذة علذى 19/1/2019قرار  واطة مجلس الكلية بالعلم بقرار المجلذس األعلذى للجامعذات بجلسذتم المنعقذدة بتذاريخ  -7550
% مذذن دعذذدار 35جد ن المق ذذ لين بذذال رامج الجد ذذدة بالجامعذذات المصذذرية سبذذارة عذذن اسذذبة تدن تكذذ ن دعذذدار الطذذالب المسذذ

ة األجلذذى دج الفرقذذة اإلعداريذذة بالكليذذات التذذي ت جذذد بهذذا هذذذه ال ذذرامج ، جبمذذا   يخذذل الطذذالب المسذذتجد ن المق ذذ لين بالفرقذذ
بالنسبة األصلية للتدريس طبقًا لإلمكااات المارية جالبشذرية المتاوذة لتيطيذة كذل براذامج ، بنذاًء علذى مذاجرر مذن السذيد د.ر/ 

( المنعقذذدة بتذذاريخ 394جالطذذالب بجلسذذتم رقذذم )اائذذر رئذذيس الجامعذذة لشذذئ ن التعلذذيم جالطذذالب جقذذرار مجلذذس ئذذئ ن التعلذذيم 
 م.17/2/2019

 أحيط المجلس علما . :القرار
 قترا  تن يم ررا ات وكام جدر جرر ات ترقي لحكام منطقة د ي ط لكرة اليد ، بمقر الكلية في الفترة من  -7551

 ي ط لكرة اليد.م ، بناًء على ما جرر من السيد د.ر/ رئيس منطقة د 22/3/2019م وتى 18/3/2019
 وافق المجلس. :القرار
ر المصذري لليذ    قترا  تن يم برامج لتأهيل طذالب الكليذة لسذ ق العمذل فذي اإلاقذاي جتعلذيم السذباوة بالتعذاجن مذع اإلتحذا -7552

لمنعقذدة ( ا160المصري للسباوة، بناًء على م افقة مجلذس قسذم اإلرارة الريا ذية جالتذرجيل بجلسذتم رقذم ) جاإلاقاي جاإلتحار
 م.4/3/2019بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار
مذكرة مقدمة مذن السذيد د.ر/ رئذيس مجلذس قسذم علذ م الصذحة الريا ذية. بشذأن  عتمذار تقريذر المذؤتمر العلمذي لقسذم علذ م  -7553

م 25/2/2019 – 23الصذذحة الريا ذذية الذذذي تذذم تن يمذذم بالتعذذاجن مذذع النقابذذة العامذذة للمهذذن الريا ذذية خذذالل الفتذذرة مذذن 
 بمد نة اليررقة.

 وافق المجلس. :القرار
 قترا   ذفر السذيد د.ر/ جمذال محمذد علذي. د ذتاي اإلرارة الريا ذية جعميذد الكليذة. للمشذاركة فذي فعاليذات الملتقذى  -7554

المقذرر تن يمذم بدجلذة  )أفكار ومشاريع تنموية لتطوير منظومة الرياضـة العربيـة   العلمي الدجلي األجل 
 م ، بناًء على الدع ة ال اررة لسيارتم من  رارة الملتقى.5/4/2019 – 2ل الفترة من الك يت خال

 وافق المجلس. :القرار
 قتذذذرا   ئذذذتراد السذذذيد د.ر/ جمذذذال محمذذذد علذذذي. د ذذذتاي اإلرارة الريا ذذذية جعميذذذد الكليذذذة. فذذذي الذذذدجرة التذذذي تن يمهذذذا  -7555

م 14/3/2019 – 10/3خذالل الفتذرة مذن  والتفـاوض  )إدارة األزمـات  دإاريمية ااصر العسكرية تحذت عنذ ان 
 م.21/3/2019وتى  17/3ثم من 

 وافق المجلس. :القرار
 قترا   عتمار ترئيل السيد الدكت ر/ ممدج  فارجق محمد. المدرس بقسذم علذ م الحا ذر لتذدريس مقذرر )الحا ذر  -7556

(  ذاعة تط يقذي ، 2(  ذاعات ا ذري ج )3)م ب اقذع 2018/2019اآللي( للفرقذة األجلذى ركتذ راه للعذام الجذامعي 
بناًء على م افقة مجلس قسم عل م الحا ر بكلية الحا بات جالمعل مات ، جقذرار لجنذة الدرا ذات العليذا جالبحذ   

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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لتدريس المقذررات الم  ذحة قذرين كذاًل مذنهم بكليذة التربيذة الريا ذية /  قترا  ادب كاًل من السارة األتي د مائهم  -7557
م ، بنذاًء علذى مذا جرر مذن السذيد 2018/2019جامعة   هاج خالل الفصل الدرا ي الثذااي مذن العذام الجذامعي 

 جامعة   هاج –د.ر/ عميد كلية التربية الريا ية 

 الفرقة المقرر اإلسم م
 عدد الساعات

 عملي نظري

 د.ر/ جمال محمد علي 1
الق ااين جالل ائل المن مة للهيئات 

 الريا ية
 - 4 الرابعة ) رارة(

 د.ر/ وامد وسين دومد 2
تخصص دلعاب فررية )ميدان 

 جمضمار(
 الرابعة تخصص تدريس
 الثالثة تخصص تدرير

2 
2 

4 
4  

 وافق المجلس. :القرار
دريس المقذررات الم  ذحة قذرين كذاًل مذنهم بكليذة التربيذة الريا ذية /  قترا  ادب كاًل من السارة األتي د مائهم لت -7558

م ، بنذاًء علذى مذا جرر مذن 2018/2019جامعة جن ب ال اري خالل الفصل الدرا ي الثااي مذن العذام الجذامعي 
 جامعة جن ب ال اري –السيد د.ر/ عميد كلية التربية الريا ية 

 المقرر اإلسم م
 لق ااين جالل ائلا ر/ مؤمن طم ع د النعيم  1
  رارة( األلعاب الفررية "جمباي" -تدرير-دختياري "تدريس ر/ جليد صالل ع د الج ار 2
 "ه كي" الجماسيةدختياري تدرير األلعاب  ر/ خالد دب  السع ر ع د هللا 3

 
 وافق المجلس. :القرار
تاي المسذذاعد بقسذذم التذذدرير الريا ذذي جعلذذ م  قتذذرا  اذذدب السذذيد الذذدكت ر/ خالذذد ع ذذد الم جذذ ر ع ذذد الع ذذيم. األ ذذ -7559

الحركذذذذذة للتذذذذذدريس لمرولذذذذذة الدرا ذذذذذات العليذذذذذا بكليذذذذذة التربيذذذذذة الريا ذذذذذية / جامعذذذذذة بنذذذذذي  ذذذذذ ي  للعذذذذذام الجذذذذذامعي 
( المنعقذدة 175م ، بناًء على م افقذة مجلذس قسذم التذدرير الريا ذي جعلذ م الحركذة بجلسذتم رقذم )2018/2019
 م.4/3/2019بتاريخ 

 المجلس. وافق :القرار
 قترا   اتداب السارة األتي د مائهم للمعاجاة في تدريس المقررات الم  حة قرين كاًل منهم بمرولة البكال ري س  -7560

بناًء على م افقذة م ، 2018/2019بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة للفصل الدرا ي الثااي للعام الجامعي 
 م.4/3/2019( بتاريخ 175بجلستم رقم ) مجلس قسم التدرير الريا ي جعل م الحركة

 المقرر المنتدب له الدرجة العلمية اإلسم
 د ا يات المصارعة واصل على ماجستير في التربية الريا ية أ/ مصطفى كامل أبو العال بخيت

 إرة اليد واصل على ماجستير في التربية الريا ية أ/ أحمد كمال علي حسن
بمرولة الماجستير بقسم المناهج جتدريس التربية مقيد  أ/ عبد الرحمن حسن أحمد

 الريا ية
 د ا يات الميدان
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ــة  القرار: ــو العــال بخيــت. الحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التربي ــى إنتــداب الســيد / مصــطفى كامــل أب وافــق المجلــس عل
( 8ة بواقـع )اضـي وعلـوم الحركـالرياضية لتدريس مقرر )أساسيات المصارعة( لمرحلة البكالوريوس بقسم التـدريب الري

 م.2018/2019ساعات أسبوعيا  للعام الجامعي 
 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعًا :
مذذذكرة مقدمذذة مذذن  رارة ئذذئ ن العذذاملين بالكليذذة بشذذأن تعيذذين السذذيدة/ دمذذل اذذاري محمذذد مسذذع ر. المذذدرس المسذذاعد بقسذذم  -7561

خصذذص )تذذدرير ريا ذذي ريا ذذات الذذدفا( عذذن الذذنفس( بذذذات القسذذم التذذدرير الريا ذذي جعلذذ م الحركذذة ب سيفذذة مذذدرس ت
مجلس قسم التدرير الريا ي جعل م الحركذة بجلسذتم رقذم  م افقةجالكلية جالجامعة. بناًء على تقرير لجنة فحص الر الة ج 

 م.4/3/2019( بتاريخ 175)
 وافق المجلس. :القرار

بشذذأن تعيذذين السذذيد/ بسذذام السذذيد محمذذد ع ذذد هللا. المذذدرس المسذذاعد بقسذذم  مذذذكرة مقدمذذة مذذن  رارة ئذذئ ن العذذاملين بالكليذذة -7562
المناهج جتدريس التربية الريا ية ب سيفذة مذدرس تخصذص )دلعذاب قذ ا( بذذات القسذم جالكليذة جالجامعذة. بنذاًء علذى تقريذر 

 م.3/3/2019تاريخ ( ب170مجلس قسم المناهج جتدريس التربية الريا ية بجلستم رقم ) م افقةلجنة فحص الر الة ج 

 وافق المجلس. :القرار

مذذذكرة مقدمذذة مذذن  رارة ئذذئ ن العذذاملين بالكليذذة بشذذأن تعيذذين السذذيد/ محمذذ ر محمذذد علذذي ع ذذد هللا. المعيذذد بقسذذم التذذدرير  -7563
 م افقذةالريا ي جعل م الحركة ب سيفة مدرس مساعد تخصص )تدرير مبذارية( بذذات القسذم جالكليذة جالجامعذة. بنذاًء علذى 

 م.4/3/2019( بتاريخ 175مجلس قسم التدرير الريا ي جعل م الحركة بجلستم رقم )
 وافق المجلس. :القرار

 الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية: خامسًا: 
 )منح درجات علمية ـ  دكتوراه 

س التربيذة الريا ذية ررجذة ركتذ راه الفلسذفة  قترا  منل الباوث/ هشام خلف ع د الحفيظ محمد. المقيد بقسم المناهج جتدري -7564
"دليـل مقتـرل لمراجعـة وإعتمـاد برنـاما إعـداد معلـم التربيـة الرياضـية بكليـات            في التربيذة الريا ذية بعنذ ان

بناًء على م افقة مجلس قسذم التربية الرياضية في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد" 
م، جقذذذرار لجنذذذة الدرا ذذذات العليذذذا 3/3/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 170تربيذذذة الريا ذذذية بجلسذذذتم رقذذذم )المنذذذاهج جتذذذدريس ال

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203جالبح   بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

جذة ركتذ راه الفلسذفة  قتذرا  مذنل الباوذث/ دومذد ثابذت ع ذد العذ اي. المقيذد بقسذم علذ م الصذحة الريا ذية )مذن الخذارج( رر  -7565
"تأثير برناما تمرينات على تحسين نوعية الحياة ووظائف القلب والتنفس لمرضى  في التربية الريا ية بعنذ ان
( المنعقذذدة بتذذاريخ 57بنذذاًء علذذى م افقذذة مجلذذس قسذذم علذذ م الصذذحة الريا ذذية بجلسذذتم رقذذم )الربــو الشــعبي المــزمن"   

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203جالبح   بجلستها رقم )م، جقرار لجنة الدرا ات العليا 10/3/2019
 وافق المجلس. :القرار

 
 



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6) 

 )منح درجات علمية ـ  ماجستير  
 قتذذرا  مذذنل الباوثذذة/ هبذذم محمذذد محمذذد اعمذذان. المعيذذدة بقسذذم المنذذاهج جتذذدريس التربيذذة الريا ذذية ررجذذة الماجسذذتير فذذي  -7566

دة تعليمية في كـرة اليـد بتسـتخدام نمـوذا "مـارزانو" ألبعـاد الـتعلم علـى         "تأثير وح التربية الريا ية بعن ان
بنذاًء علذى جامـة أسـيوط"    –مستوى التحصـيل المعرفـي واـألداء المهـاري لـدى طالبـات كليـة التربيـة الرياضـية          

ار لجنذذة م، جقذذر 3/3/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 170م افقذذة مجلذذس قسذذم المنذذاهج جتذذدريس التربيذذة الريا ذذية بجلسذذتم رقذذم )
 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

 قترا  منل الباوث/ دومد ع د العال ع د النعيم آرم. المقيذد بقسذم المنذاهج جتذدريس التربيذة الريا ذية )مذن الخذارج( ررجذة  -7567
 12 -  9بناء بطارية اختبار لقيـاس مسـتوى اـألداء المهـاري للبـراعم مـن       " الماجستير في التربية الريا ية بعن ان

( المنعقذدة 170بناًء على م افقة مجلس قسم المناهج جتذدريس التربيذة الريا ذية بجلسذتم رقذم )سنة في الكرة الطائرة" 
 م.10/3/2019خ ( المنعقدة بتاري203م، جقرار لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )3/3/2019بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

 قتذذذرا  مذذذنل الباوذذذث/ محمذذذد وسذذذين  ذذذيد وسذذذين. المقيذذذد بقسذذذم التذذذدرير الريا ذذذي جعلذذذ م الحركذذذة )مذذذن الخذذذارج( ررجذذذة  -7568
"تصور مقترل للتدريبات المشابهة لألداء في ضـوء اإلصـابات الشـائعة لـدى      الماجستير في التربية الريا ية بعنذ ان

بنذاًء علذى م افقذة مجلذس التذدرير الريا ذي جعلذ م الحركذة لطـائرة جلـوس بجمهوريـة مصـر العربيـة"      العبي الكرة ا
( المنعقذذدة 203م، جقذرار لجنذذة الدرا ذذات العليذذا جالبحذ   بجلسذذتها رقذذم )4/3/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 175بجلسذتم رقذذم )

 م.10/3/2019بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

 دكتوراه  –لحكم شكيل لجنة المناقشة وات)
 قتذذذرا  تشذذذكيل لجنذذذة المناقشذذذة جالحكذذذم للبحذذذث المقذذذدم مذذذن الباوثذذذة/ راايذذذا صذذذد   ع ذذذد اللطيذذذ . المذذذدرس المسذذذاعد بقسذذذم  -7569

"تــأثير برنــاما المنذذاهج جتذذدريس التربيذذة الريا ذذية للحصذذ ل علذذى ررجذذة ركتذذ راه الفلسذذفة فذذي التربيذذة الريا ذذية بعنذذ ان 
ت علــى أوجــو الوظــائف الحركيــة المختلفــة لــدى األطفــال المصــابون بالشــلل الــدما ي بالم سســات          تمرينــا

 من السارة: التعليمية" 
 د تاي طرق تدريس التربية الريا ية المتفرغ بقسم المناهج جتدريس التربية كامل عبد المجيد قنصوة.  أ.د/ -1

 مجتمع جتنمية ال يئة  ابقًا / جامعة د ي ط )مناقشًا(الريا ية ججكيل كلية التربية الريا ية لشئ ن خدمة ال
 د تاي التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات جالجمباي بكلية التربية الريا ية عمادالدين نوفل أحمد إبراهيم.  أ.د/  -2

 لل نين / جامعة األ كندرية )مناقشًا(
 ج جتدريس التربية الريا ية بكلية التربية د تاي التمرينات بقسم المناهمحمد مرسال أحمد أرباب.  أ.د/  -3

 الريا ية / جامعة المنص رة )مشرفًا(
 د تاي طر األطفال بكلية الطر / جامعة د ي ط          )مشرفًا(أ.د/ جمال علي عبد العال عسكر.           -4
 دريس الكرة الطائرةد تاي بقسم المناهج جتدريس التربية الريا ية تخصص تأ.د/ أيمن عبده محمد محمد.  -5

 (                                                                                       مشرفاً جامعة د ي ط )/  بكلية التربية الريا ية
م، 3/3/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 170بنذذاًء علذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج جتذذدريس التربيذذذة الريا ذذية بجلسذذذتم رقذذم )

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203رار لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )جق
 وافق المجلس. :القرار



 8 )مـا بعده صفحة      (

(7) 

 دكتوراه   –تسجيل أبحاث علمية ) 
 قتذذرا  تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباوذذث/ دومذذد ع ذذد الم جذذ ر خضذذيري. المقيذذد بقسذذم المنذذاهج جتذذدريس التربيذذة الريا ذذية  -7570

"بنـــاء برنـــاما مقتـــرل لرياضـــة  ارج( للحصذذذ ل علذذذى ررجذذذة ركتذذذ راه الفلسذذذفة فذذذي التربيذذذة الريا ذذذية بعنذذذ ان )مذذذن الخذذذ
مذن جامعـة اسـيوط"    –الكاراتيو للمرحلة التمهيدية والتخصصية لشعبة التدريس بكلية التربية الرياضية 

 السارة: 
 تدريس التربية الريا ية د تاي طرق التدريس بقسم المناهج ج .د/ بهاء سيد محمود حسانين.  أ -1

 جعميد كلية التربية الريا ية فر( ال اري الجد د  ابقًا / جامعة د ي ط
 مدرس بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة تخصص تدرير ريا ات د/ صالح عبد القادر عتريس.    -2

 الدفا( عن النفس بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط
م، 3/3/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 170سذذم المنذذذاهج جتذذدريس التربيذذذة الريا ذذية بجلسذذذتم رقذذم )بنذذاًء علذذذى م افقذذة مجلذذذس ق

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203جقرار لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

 ماجستير   –تسجيل أبحاث علمية ) 
/ وسذذذين عمذذذار دومذذذد وسذذذن. المعيذذذد بقسذذذم التذذذدرير الريا ذذذي جعلذذذ م الحركذذذة  قتذذذرا  تسذذذجيل البحذذذث المقذذذدم مذذذن الباوذذذث -7571

"تــأثير التــدريبات النوعيـــة   للحصذذ ل علذذى ررجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الريا ذذية فذذي التربيذذة الريا ذذية بعنذذ ان 
 من السارة: لتنمية القدرات البدنية الخاصة على بعض المهارات األساسية لدى ناشئ رياضة الكونغ فو" 

 د تاي تدرير ريا ي مساباقات الميدان جالمضمار المتفرغ بقسم التدرير .د/ فؤاد رزق عبد الحكيم.  أ -1
 الريا ي جعل م الحركة  بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

 مدرس بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة تخصص تدرير ريا ات د/ علي نور الدين مصطفى.   -2
 بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي طالدفا( عن النفس 

 مدرس بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة تخصص تدرير ريا ات د/ هبة رشوان علي رشوان.   -3
 الدفا( عن النفس بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

م، جقذرار 4/3/2019بتذاريخ  ( المنعقذدة175بناًء على م افقة مجلس قسم التدرير الريا ي جعلذ م الحركذة بجلسذتم رقذم )
 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

 قترا  تسجيل البحث المقدم من الباوثة/ هبة هللا دومد خليفة ع د الذرايق. المقيذدة بقسذم التذدرير الريا ذي جعلذ م الحركذة  -7572
"تــأثير تــدريبات  صذذ ل علذذى ررجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الريا ذذية فذذي التربيذذة الريا ذذية بعنذذ ان )مذذن الخذذارج( للح

الوسـط الرملــي لتحسـين القــدرة العضـلية للــرجلين علــى مسـافة البــدء والمسـتوى الرقمــي لسـباحي الزحــف علــى       
 من السارة: البطن" 

 لتدرير الريا ي جعل م الحركة د تاي تدرير الريا ات المائية بقسم ا.د/ صالح محمد صالح.  أ -1
 ججكيل كلية التربية الريا ية لشئ ن خدمة المجتمع جتنمية ال يئة / جامعة د ي ط

 د تاي مساعد بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة تخصص تدرير ريا ي د/ خالد محمد عبد الكريم.  -2
 الريا ات المائية بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

 مدرس بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة تخصص تدرير ريا ي مباريةحاتم فتح هللا محمد.  د/  -3
 بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

م، جقذرار 4/3/2019( المنعقذدة بتذاريخ 175بناًء على م افقة مجلس قسم التدرير الريا ي جعلذ م الحركذة بجلسذتم رقذم )
 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203جلستها رقم )لجنة الدرا ات العليا جالبح   ب

 وافق المجلس. :القرار
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(8) 

 قتذذذرا  تسذذذجيل البحذذذث المقذذذدم مذذذن الباوثذذذة/  ذذذهى محمذذذ ر دبذذذ  الحسذذذن افذذذاري. المقيذذذدة بقسذذذم المنذذذاهج جتذذذدريس التربيذذذة  -7573
"تـــأثير الريا ذذية بعنذذ ان  الريا ذذية )مذذن الخذذارج( للحصذذ ل علذذى ررجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذذة الريا ذذية فذذي التربيذذة

برناما تعليمـي بتسـتخدام التـدريبات البصـرية علـى مسـتوى أداء بعـض المهـارات األساسـية لبـراعم تـنس            
 من السارة: الطاولة" 

 د تاي علم النفس الريا ي جرئيس قسم العل م الترب ية جالنفسية الريا ية.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم.  أ -1
 الريا ية لشئ ن التعليم جالطالب  ابقًا / جامعة د ي ط ججكيل كلية التربية

 مدرس بقسم المناهج جتدريس التربية الريا ية تخصص تدريس دلعاب المضربد/ مروة صبري إبراهيم.  -2
 بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

 تدريس دلعاب المضربمدرس بقسم المناهج جتدريس التربية الريا ية تخصص د/ دينا عبد الرحيم مهني.  -3
 بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

م، 3/3/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 170بنذذاًء علذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج جتذذدريس التربيذذذة الريا ذذية بجلسذذذتم رقذذم )
 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203جقرار لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )

 جلس.وافق الم :القرار

 قترا  تسجيل البحث المقدم من الباوث/ محمد ماهر محمذد وسذن. المقيذد بقسذم المنذاهج جتذدريس التربيذة الريا ذية )مذن  -7574
"تصــميم مقيــاس معرفــي الخذارج( للحصذ ل علذذى ررجذة الماجسذذتير فذي التربيذذة الريا ذية فذذي التربيذة الريا ذذية بعنذ ان 

مذن جامعـة أسـيوط"    –لـة التخصصـية بكليـة التربيـة الرياضـية      إلكتروني في مسابقات الميدان لطـالب المرح 
 السارة: 

 د تاي بقسم المناهج جتدريس التربية الريا ية تخصص تدريس الكرة الطائرةأ.د/ أيمن عبده محمد محمد.  -1
                                    (                                                    مشرفاً جامعة د ي ط )/  بكلية التربية الريا ية

 مدرس بقسم المناهج جتدريس التربية الريا ية تخصص مسابقات الميدان د/ محمد صالح أحمد فالح.   -2
 جالمضمار بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط

 / جامعة د ي ط مدرس بقسم ا م المعل مات بكلية الحا بات جالمعل مات د/ أحمد إبراهيم طلوبة.        -3
م، 3/3/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 170بنذذاًء علذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج جتذذدريس التربيذذذة الريا ذذية بجلسذذذتم رقذذم )

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203جقرار لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

قا ذم محمذد. المقيذدة بقسذم علذ م الصذحة الريا ذية )مذن الخذارج(  مالباوثذة/ د ذماء يكريذ قترا  تسجيل البحث المقذدم مذن  -7575
"تأثير برناما تـدريبات المقاومـة   للحص ل على ررجة الماجستير في التربية الريا ية في التربية الريا ية بعنذ ان 

 من السارة: " والتايبو على الكفاءة البدنية وتركيب الجسم ودهنيات الدم لدى السيدات البدنيات
 د تاي فسي ل جيا الريا ة جرئيس قسم عل م الصحة الريا ية.د/ عماد الدين شعبان علي.  أ -1

 بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط
 د تاي التدرير الريا ي بقسم التدرير الريا ي جعل م الحركة الحركةأ.د/ ياسر حسن حامد      -2

 د ي طبكلية التربية الريا ية / جامعة 
 مدرس بقسم عل م الصحة الريا ية تخصص اإلصابات الريا يةد/ إسراء عطا المحمدي.      -3

 بكلية التربية الريا ية / جامعة د ي ط
م، جقرار لجنة 10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 57بناًء على م افقة مجلس قسم عل م الصحة الريا ية بجلستم رقم )

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203ا رقم )الدرا ات العليا جالبح   بجلسته

 وافق المجلس. :القرار



 10 )مـا بعده صفحة      (

(9) 
 قيد طالب دراسات عليا )

 قتذذرا  قيذذد الطذذالب األتذذي د ذذمائهم بصذذفة م دئيذذة لدرجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الريا ذذية بقسذذم المنذذاهج جتذذدريس التربيذذة  -7576
قذذة النهائيذذة، بنذذاًء علذذى مذذا جرر مذذن السذذيد د.ر/اائذذر رئذذبس م ، لحذذين جرجر الم اف2018/2019الريا ذذية للعذذام الجذذامعي 

( بتذذذذاريخ 203الجامعذذذذة لشذذذذئ ن الدرا ذذذذات العليذذذذا جالبحذذذذ   ، جم افقذذذذة لجنذذذذة الدرا ذذذذات العليذذذذا جالبحذذذذ   بجلسذذذذتها رقذذذذم )
 م.10/3/2019

 الجنسية اإلسم م
 إ يتي فهد مبارد غاام مبارد الح اف الس يعي -1
 إ يتي   عد مجلي ع د هللا الخالديع د هللا  براهيم ع د هللا -2
 إ يتي ع د هللا ااصر  ليمان مريجق علي ع ار الع ار -3
  إ يتي ع د هللا دومد  ع ر علي  براهيم النيميش -4

 وافق المجلس. :القرار

 )إعادة قيد طالب دراسات عليا 
م ، بنذاًء علذى 2018/2019را ية المقررة للعام الجذامعي  قترا   عارة قيد الطالب األتي د مائهم بعد  دارهم الر  م الد -7577

 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203قرار لجنة الدرا ات العليا جالبح   بجلستها رقم )
 م2018/2019أواًل : طالب مرحلة الماجستير للعام الجامعي 

 )قسم المناها وتدريس التربية الرياضية  : -
 فاطمة علي وسااين م  ى -2عال                   رعاء محمد ع د الاله دب  ال -1
 صابرين محمد محمد يااتي -4هالة تغيان كامل                                  -3
 محمد ع د الشك ر ع د العليم تمام -6جهار محمد دومد وم ره                          -5
 )قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  : -
 دومد عارل فروان محمد )باقي لإلعارة( -2د الناصر ع د الرومن وقار              خالد ع  -1
 مصطفى دومد ع ده بخيت -4  دمااي محمد محمد صد   دومد )باقية لإلعارة(   -3
 رعاء مصطفى مري  -6              دومد ر ا ع د العال               -5
  )قسم اإلدارة الرياضية والترويح   :     -
 غارة محمد محمد دومد الصعيدي  -2رميااة صف ت بسالي                           -1
 عزت ع د اليني محمد ع د اليني -3
         )قسم علوم الصحة الرياضيــة  : -
   ناس ع د هللا فروان  يد -2وسااين ع د الر  ل رمضان ع د اليني       -1
 لرياضية  : )قسم العلوم التربوية والنفسية ا  -
 هااي ال دري محمد ع د الكريم -2ديم علي عمر ع د الحفيظ                 -1
  مر محسن محمد بدجي  -4ئيماء  ليمان دب  ال فا  ليمان            -3
 محم ر ع د العزيز محم ر ع د العاطي -5

 م2018/2019ثانيًا  طالب مرحة الدكتوراه للعام الجامعي 
 ة الرياضية  :)قسم علوم الصح -
                                                            ياء الد ن ع د الحافظ محمد يهران  -1

 وافق المجلس. :القرار
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 )إلغاء قيد طالب دراسات عليا 

 م الحركذة )مذن الخذارج(  قترا   لياء قيد الباوثة/ رعذاء محمذد عمذر. مذن مرولذة الماجسذتير بقسذم التذدرير الريا ذي جعلذ -7578
م بنذذاًء علذذى طل هذذا ، جم افقذذة مجلذذس قسذذم التذذدرير الريا ذذي جعلذذ م الحركذذة بجلسذذتم رقذذم 2018/2019للعذذام الجذذامعي 

( بتذذذذذذذاريخ 203م ، جقذذذذذذذرار لجنذذذذذذذة الدرا ذذذذذذذات العليذذذذذذذا جالبحذذذذذذذ   بجلسذذذذذذذتها رقذذذذذذذم )4/3/2019( المنعقذذذذذذذدة بتذذذذذذذاريخ 175)
 م.10/3/2019

 وافق المجلس. :القرار

 شئون التعليم والطالب : :سادسًا
الفرقذذذة الرابعذذذة( للعذذذام الجذذذامعي  – قتذذذرا   عتمذذذار م اعيذذذد  متحااذذذات الذذذدجر الثذذذااي للفذذذرق النهائيذذذة بالكليذذذة )الفرقذذذة الثاايذذذة  -7579

م جفقذذًا لمذذا 10/3/2019( بتذذاريخ 171م ، بنذذاًء علذذى م افقذذة لجنذذة ئذذئ ن التعلذذيم جالطذذالب بجلسذذتها رقذذم )2018/2019
  لي:
 م.9/9/2019األود    دور سبتمبر للفرقة الثانية : -
 م.13/10/2019األود      دور نوفمبر للفرقة الرابعة: -

 وافق المجلس. :القرار

م  عتبارًا من 2018/2019 قترا   عتمار جدجل اإلمتحان العملي جالن ري ل راامج التعليم المفت   للعام الجامعي  -7580
 م.14/4/2019

 ق المجلس.واف :القرار

بنذاًء علذى م افقذة لجنذة ئذئ ن التعلذيم جالطذالب مذكرة مقدمة من السيد د.ر/ جكيل الكلية لشئ ن التعليم جالطذالب  -7581
بشأن  عتمذار األعذدار المقتذر  ق  لهذا بالكليذة مذن الطذالب ال افذد ن م. 10/3/2019( بتاريخ 171بجلستها رقم )

 طالر جطالبة(   300دعدار الطالب بالكلية ) % من10م بنسبة 2019/2020للعام الجامعي 

 .طالب وطالبة( 150% من أعداد الطالب بالكلية )5بنسبة  وافق المجلس :القرار

م ، جإعذارة المعسذكر للطذالب 2018/2019 قترا   عتمار اتيجذة المعسذكر الدرا ذي لطذالب الفرقذة الثالثذة للعذام الجذامعي  -7582
نذذاًء علذذى م افقذذة م ، ب2019/2020ضذذ ر المعسذذكر الدرا ذذي فذذي العذذام الدرا ذذي القذذارم األتذذي د ذذمائهم المتيي ذذين عذذن و

 جهم :م.10/3/2019( بتاريخ 171لجنة ئئ ن التعليم جالطالب بجلستها رقم )
 

 محم ر عيد اصحي       ) رارة( -2 محمد جمال  يد ع د هللا  ) رارة( -1
  براهيم      ) رارة(يحيى م  ى  -4 رمضان ف يي بيداري    ) رارة( -3
 مصطفى محمد  براهيم    )تدرير( -6 محمد وسيبة محمد       ) رارة( -5
  محمد رفعت وسن  براهيم )تدريس( -8 عمرج ع د الحي دومد    )تدرير( -7

 وافق المجلس. :القرار

للفرقذذذذة الثالثذذذذة للعذذذذام الجذذذذامعي   قتذذذذرا  ق ذذذذ ل األعذذذذذار المقدمذذذذة مذذذذن الطذذذذالب األتذذذذي د ذذذذمائهم عذذذذن المعسذذذذكر الدرا ذذذذي -7583
م ، بنذذاًء علذذى م افقذذة لجنذذة ئذذئ ن التعلذذيم جالطذذالب 2019/2020م ، جتأجيلذذم  لذذى العذذام الجذذامعي القذذارم 2018/2019

 م.10/3/2019( بتاريخ 171بجلستها رقم )
 الطالر / محمد وسيبة محمد.                       )عذر مر ي( -1
 دومد.                    )مح  س على يمة قضية( الطالر / عمرج ع د الحي -2

 وافق المجلس. :القرار



 12 )مـا بعده صفحة      (

(11) 

 قترا  ق ذ ل العذذر المذري المقذدم مذن الطالذر / محمذ ر د ذامة محمذد ع ذد الذر جف. المقيذد بالفرقذة األجلذى عذن  -7584
ئئ ن التعليم جالطالب م، بناًء على م افقة لجنة 2018/2019 متحااات الفصل الدرا ي الثااي للعام الجامعي 

 م ، جماجرر من اإلرارة العامة للشئ ن الط ية.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 171بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

 اإلهداءات : :سابعًا
ب ،  قترا  ق  ل اإلهداء المقدم من السيد د.ر/ محمد  بذراهيم محمذ ر  ذلطان. جكيذل الكليذة لشذئ ن التعلذيم جالطذال -7585

 جه  سبارة عن :
 السعر الصنف

 جنيم 4200 ( م رر ك لد ر  اخن بارر2عدر )
 

 وافق المجلس. :القرار

 ما يستجد من أعمال : :ثامنًا 
الباوثة/  عار   ماعيل عل ن. المقيدة بقسم اإلرارة الريا ية جالترجيل )جافدة جزائرية( ررجة ركتذ راه   قترا  منل -7586

ــاملين       بيذذة الريا ذذية بعنذذ انالفلسذذفة فذذي التر  ــدى الع ــوظيفي ل ــاألداء ال ــا ب ــة وعالقته ــة التنظيمي "العدال
بنذذاًء علذذى م افقذذة مجلذذس قسذذم اإلرارة الريا ذذية  بمــديريات الشــباب والرياضــة لواليــات الوســط الجزائــري"  

رقذم بجلسذتها  ، جقذرار لجنذة الدرا ذات العليذا جالبحذ  4/3/2019( المنعقذدة بتذاريخ 160جالترجيل بجلسذتم رقذم )
 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 203)

 وافق المجلس. :القرار

                      
 ,,,في ذات اليومظهرًا  الواحدةة الجلسة في تمام الساعوأنتهت 

       

 أمني اجمللس         

  رئيس اجمللس                 أ.م.د/ أمحد خضري حممد

جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/     

 عميد الكلية


