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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م14/5/2019  بتاريخ  (191) قمر

 ، مجلـ  الللةـةبمقـ  ااعـة  م14/5/2019 موافـ الالثالثـا   وميـ مسـا    الخامسةة إنه في تمام الساع
ورئــة   مألــد الللةــةعجـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة الســألد اذســتات الــد تور/ (191) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 

  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   و ألل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البألئة الح محمد صالح محمدصأ.د/  -1
 عضوا   و ألل الللةة لشئون التعلة  والطالب محمد إب اهة  محمود سلطانأ.د/  -2
 عضوا   و ألل الللةة لشئون الدراسات العلةا والبحوث أ.د/ عماد سمأل  محمود. -3
 عضوا   إلدارة ال ياضةة والت ويحرئة  اس  ا أ.د/ عم و محمد إب اهة   -4
 عضوا   رئة  اس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ عادل إب اهة  أحمد -5
 عضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة أ.د/  مال سلةمان حسن -6
 عضوا  من توي الخب ة ضةةأستات متف غ بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال يا أ.د/ محمود عبد الحلة  عبد الل ي  -7
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ مدحت شواي طوس -8
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ حامد حسألن أحمد -9

 عضوا  من توي الخب ة
 عضوا  عن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة أ.د/ بها  سألد محمود -11
 عضوا  عن القس  أستات بقس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة أ.د/ محمود عصمت أحمد -12
 عضوا  عن القس  س  اإلدارة ال ياضةة والت ويحأستات بق أ.د/ إب اهة  حسألن إب اهة  -13
عضــــــــــوا  عــــــــــن اذســــــــــات ة  اذستات المساعد بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ةة أ.م.د/ أحمد خض ي محمد -14

 المساعدين
 عضوا  من الخارج و ألل مدي ية الت بةة والتعلة  بأسألوط د/ محمد السألد محمد عبد هللا. -15
 عضوا  من الخارج و ألل وزارة الشباب وال ياضة بأسألوط حسألنأ/ محمد محمود   -16

 وأعتذر  عن احلضور

 عضوا   رئة  اس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة أ.د/ عبد الحكة  ررزق عبد الحكة  -
 عضوا   رئة  اس  علوم الصحة ال ياضةة أ.د/ عماد الدين شعبان علي -
 عضوا  من توي الخب ة ات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ةأست أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -
 عضوا  عن القس  أستات متف غ بقس  علوم الصحة ال ياضةة أ.د/ سمأل  محمد محي الدين أبو شادي -
 عضوا  عن المدرسألن المدرس بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة د/ هبة محمد راتب أبو جازية -
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(2)  
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.14/4/2019 بتاريخ( 190) الجلسة رقم محضر -7628
 .م14/4/2019 بتاريخ( 190) الجلسة را  محض صادق المجل  على  :الق ار
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـيذتنفم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 

 م.14/4/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7629
 م.14/4/2019 في المنعقدة السابقةة من ا ارات الجلس تنفأل هما ت  أحةط المجل  علما  ب :الق ار
ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :

 دمة من السيد أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية بشأن إعتماد مايلي :مق مذكرة -7630
 خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية. -1
 تشكيل لجان معايير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد. -2
ـتقرير معدالت إنجاز الخطة اإلستراتيجية للكلية. -3

 واف  المجل . :الق ار

ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـ:رابعً 
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية. بناًء على ماا ورد مان السايد أ.د/ ناراب ررايس الجامعاة لشائون التعلايم والطا  .  -7631

تماشى والمساتجدات فاي في إطار إهتمام قطاع التعليم والط   بتطوير األقسام العلمية والمناهج والمقررات الدراسية بما ي
كافااة المجاااالتأ بشااأن تشااكيل لجنااة برراسااة الساايد أ.د/ عميااد الكليااة أ وعضااوية الساايد أ.د/ وكياال الكليااة لشاائون التعلاايم 

 والط   وبعض السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية لدراسة األتي :
عة والتنميااة وبمااا مساااهم فااي تااد يم الرةيااة الم اارية ماادإ إمكانيااة إنشاااء أقسااام علميااة يدياادة لتلصيااة حايااات ال اانا -1

 م بشأن التنمية المستدامة.2030
 إنشاء برامج خاصة مميزة تتعلق بالتطورات الحاصلة في مجال الدراسة بالكلية. -2
إعااادة الن اار فااي المحتااوإ العلمااي لكاال مقاارر دراسااي واضااافة الموضااوعات الحديطااة بمااا يتماشااى ماا  التطااور العلمااي  -3

 تكنولويي والدراسات المعدة من قصل أصحا  الخصرة.وال
( لسااانة 10إعاااادة الن ااار فاااي طااارح تااادريس وامتحاااان وتقيااايم الطااا   اوو اإلعاقاااة بماااا يتفاااق والقاااانون الجدياااد رقااام ) -4

 م.2018
 تشكألل اللجنة من السادة اذتي أسمائه  :واف  المجل  على  :الق ار

 )رئةسا (     عميد الكلية   أ.د/ جمال محمد علي. -1
 )عضوا (             وكيل الكلية لشئون التعليم والط    ا.د/ محمد إب اهة  محمود سلطان. -2
 )عضوا (  المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح           د/ هةس  صالح عبد الجواد. -3
 ()عضوا    المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح   د/ عم و أحمد محمد.  -4
 )عضوا ( المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية   د/ خالد أبو السعود عبدهللا. -5
 )عضوا ( المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية           د/ بسام السألد محمد. -6
 )عضوا ( المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  د/ محمد محمود محمد عبد ال حة . -7
 )عضوا ( المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة   د/ ولألد صالح عبد الجواد. -8

م   ة مقدمة مـن السـألد أ.د/ و ألـل الللةـة لشـئون الدراسـات العلةـا والبحـوث. بشـأن إاتـ او تعـديل رسـوم نشـ  البحـوث  -7632
فنون الت بةة ال ياضةة التـي تصـدر بالل ـة ومكافأت التحكة  ومكافأت أعضا  لجنة النش  العلمي بمجلة أسألوط لعلوم و 

 :الع بةة وفقا  لما يلي 
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(3) 

 الللةة
 رسوم نش  البحوث

رســــــــــــــــــــــوم 
 التحكة 

مكافـــــــأة أعضـــــــا  
خــــــــــارج الــــــــــوطن ل ألــــــــــ   خارج الجامعة داخل الجامعة لجنة النش 

 المص يألن
 نش  تقألة  نش  تقألة  نش  تقألة 

 ج م رو 600 اله م

ج 200
نشاااااااااااار أول 
خمسااااااااااااااااااااااة 

ورقاااة عشااار 
ج 209

لكااااال ورقااااااة 
بعد الخمس 
عشاااااااااااااااااااااااااار 

 ورقات

ج 600
 م رو 

ج نشاااااااااار 250
أول خمسااااااااااااااااة 
عشااااااااار ورقاااااااااة 

ج لكاااااااااااال 209
ورقااااااااااااة بعااااااااااااد 
الخماااس عشااار 

 ورقات

100 
دوالر 

بالجنياااااااااااااااااا  
 الم رو 

دوالر نشاار 15
أول خمساااااااااااااااة 
عشاااااااار ورقااااااااة 

دوالر 29
بالجنياااااااااااااااااااااااااااااا  
الم ااارو لكااال 
ورقااااااااااااة بعااااااااااااد 
الخمااس عشاار 

 ورقات

ج 200
للمحكاااااااااااااااااااااااااام 

 الواحد
 

ج 600 ج 600 ج م رو 600 اسكندرية
 ج 600 م رو 

دوالر  50
بالجنياااااااااااااااااا  
 الم رو 

دوالر 100
 نشر 

ج 200
للمحكاااااااااااااااااااااااااام 

 الواحد

% ماااااان 50خ ااااام 
قيماااة النشااار ألبنااااء 
الكليااااااااة بشاااااااار  أال 
مكاااااون باحااااا  مااااان 
خااااارج الكليااااة علااااي 

 البح 

 ج م رو 450 المنصورة

ج 500
نشاااااااااااار أول 
خمسااااااااااااااااااااااة 
عشااار ورقاااة 

ج لكااااااال 30
ورقااااااة بعااااااد 
الخمااااااااااااااااااس 
عشاااااااااااااااااااااااااار 

 ورقات

ج 450
 م رو 

شاااااااااار ج ن500
أول خمسااااااااااااااااة 
عشااااااااار ورقاااااااااة 

ج لكااااااااااااااااااال 30
ورقااااااااااااة بعااااااااااااد 
الخماااس عشااار 

 ورقات

300 
دوالر 

شاااااااااااااااااااااااملة 
التقياااااااااااااااااااااايم 

 والنشر
 

ج 150
للمحكاااااااااااااااااااااااااام 

 الواحد
 

 ج م رو 400 أسألوط
ج 20

للورقااااااااااااااااااااااااة 
 الواحدة

ج 500
 م رو 

ج للورقااااااااااة 30
 الواحدة

دوالر 60
بالجنياااااااااااااااااا  
 الم رو 

دوالر للورقاااة 3
  ج120 الواحدة

ـا مقترم ت

 الللةة

 رسوم نش  البحوث
رســـــــــــــوم 

 التحكة 
مكافــــــأة أعضــــــا  لجنــــــة 

خـــــــــارج الـــــــــوطن ل ألـــــــــ   خارج الجامعة داخل الجامعة النش 
 المص يألن

 نش  تقألة  نش  تقألة  نش  تقألة 

 اسألوط
ج 600
 م رو 

ج 30
للورقااااااااااااااااااااااااة 

 الواحدة

ج 600
 م رو 

ج  40
للورقاااااااااااااااااااااااااة 

 الواحدة

دوالر 60
بالجنيااااااااااااا  
 الم رو 

دوالر  5
 ج200 للورقة الواحدة

مااااااة % ماااااان قي50خ اااااام 
النشاار ألبناااء الكليااة بشاار  
أال مكون باحا  مان خاارج 

 الكلية علي البح 

ج 400 اسألوط
 م رو 

ج 30
للورقااااااااااااااااااااااااة 

 الواحدة

ج 500
 م رو 

ج  40
للورقاااااااااااااااااااااااااة 

 الواحدة

دوالر 40
بالجنيااااااااااااا  
 الم رو 

دوالر  5
 ج200 للورقة الواحدة

% ماااااان قيمااااااة 50خ اااااام 
النشاار ألبناااء الكليااة بشاار  
أال مكون باحا  مان خاارج 

 ي البح الكلية عل

ج 600 اسألوط
 م رو 

ج 600
 م رو 

ج 600
 م رو 

ج 600
 م رو 

دوالر 50
بالجنيااااااااااااا  
 الم رو 

دوالر  5
 ج200 للورقة الواحدة

% ماااااان قيمااااااة 50خ اااااام 
النشاار ألبناااء الكليااة بشاار  
أال مكون باحا  مان خاارج 

 الكلية علي البح 
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(4) 
افأت أعضـا  لجنـة النشـ  العلمـي بمجلـة تعديل رسوم نش  البحوث ومكافأت التحكة  ومكواف  المجل  على  :الق ار

 أسألوط لعلوم وفنون الت بةة ال ياضةة التي تصدر بالل ة الع بةة وفقا  لما يلي:
ـرسومـا تمكيمـ:ـ-أ

 للبح  الواحد من داخل الجامعة ةيني 600ترسل م  البح  رسوم التحكيم وهى مصلغ  -
 ينيها للبح  الواحد من خارج الجامعة . 600وتح يل مصلغ   -

ـرسومـا بمثـا مقلمـمنـلاخمـا ج معةـ:
 من البح  المقدم من داخل الجامعة والك بعد قصول  للنشر . ينية 600تح يل مصلغ  -   

ـرسومـا بمثـا مقلمـمنـخ رجـا ج معةـ:
 . من البح  المقدم من خارج الجامعة والك بعد قصول  للنشر  ينية 600تح يل مصلغ  -    

  رجـمصرـ:رسومـا بمثـا مقلمـمنـخ
 ( خمسون دوالر رسوم التحكيم للبح  المقدم من خارج الوطن .50تح يل مصلغ ) -1
 ( دوالر مقابل ال فحة الواحدة والك بعد قصول  للنشر خارج الوطن.5تح يل مصلغ ) -2

المصلاغ علاى حساا  صاندوح بحاوا الجامعاة / الصناك األهلاي / فارع الجامعاة أسايو  حساا   يتم تحويل -3
 طار الكلية ب ورة من التحويل .م  أخ 2/1037رقم 

 ممنح مؤلف البح   -
  أو مؤلفي  بدون مقابل نسخة من المجلة وخطا  النشر في حالة قصول البح  . -
% ماان قيمااة النشاار البناااء الكليااة مشااتر  اال مكااون باحاا  ماان خااارج الكليااة علااى البحاا  50يااتم خ اام  -

 )ماعدا المعارين( 

ـ:  نشرـاأل كترون رسومـا بمثـا مقلمـ
 ( ثمانمارة وخمسون ينيهًا م ريًا مقابل رسوم نشر البح  850)تح يل مصلغ   -

ـرسومـمك فأةـا تمكيم:
ـينية م رإ للمحكم الواحد عن البح  الواحد 200رسوم مكافاة تحكيم االبحاا  -

ـأسع رـشراءـنسخـا مج ل:
 ينيها . ( خمسون  60من المجلة )  النسخة الواحدة شراء سعر  -

مة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشائون الدراساات العلياا والبحاوا. بنااًء علاى قارار لجناة الدراساات العلياا مذكرة مقد -7632
م بشاااأن إرفاااااح شااااهادة اللةاااة اإلنجليزيااااة ضاااامن 12/5/2019( المنعقاااادة بتاااااريخ 205والبحاااوا بجلسااااتها رقااام )

 ( بناد27) ةك تطصيقاًا لانا الماادخطابات ص حية المناقشة عند التقدم بطلب تشكيل لجنة المناقشاة والحكام والا
 من ال رحة الداخلية للكلية )أن مجتاز الطالب دورة اللةة اإلنجليزية بنجاح طبقًا للن ام والمستوإ الاذو تقاره (2)

 يامعة أسيو  كشر  لمناقشة رسالة المايستير(.
 م.2019/2020را  من العام الجامعي القادم جل  على أن يت  التطبأل  إعتباواف  الم :الق ار
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(5)  
م 2018/2019للعام الجامعي دكتوراه(  –مايستير  –)دبلوم بدء إمتحانات الدراسات العليا تعديل موعد إقتراح  -7633

م بمقاار الكليااةأ بناااًء علااى قاارار لجنااة الدراسااات العليااا والبحااوا 18/7/2019الموافااق خماايس إعتبااارًا ماان يااوم ال
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205بجلستها رقم )

 واف  المجل . الق ار:
إقتراح حرماان الطا   األتاي أسامارهم مان دخاول إمتحاان مقارر )البحا  العلماي( للفرقاة األولاى مايساتير للعاام الجاامعي  -7634

% أ بناااًء علااى ماااورد ماان الساايد أ.د/ أحمااد محمااد عصااد المعااز 75م ن اارًا لعاادم إسااتيفارهم نساابة الحضااور 2018/2019
م 12/5/2019( المنعقاادة بتاااريخ 205أسااتاا المقاارر أ وقاارار لجنااة الدراسااات العليااا والبحااوا بجلسااتها رقاام )السنتريسااي. 

 وهم:
 قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية  ي  مختار عبد النبي بهلول.  )مجند(           -1
 لرياضيةقسم المناهج وتدريس التربية امحسن صدي  عالم حسانألن.  )مجند(            -2
 قسم المناهج وتدريس التربية الرياضيةمحمود أحمد ثابت عم .  )مجند(                -3
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةفاتن عبد العاطي محمد سنجاب.                 -4
 قسم علوم ال حة الرياضيةحسانألن عبد ال سول رمضان عبد ال ني.        -5
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةي.                          أحمد علي صالح عل -6

 واف  المجل . :الق ار
دكتاوراه( بأقساام )التادريب الرياضاي  –مايساتير  -إقتراح إعتماد تشكيل ت حيح إمتحانات مرحلاة الدراساات العلياا )دبلاوم  -7635

م أ بناًء علاى موافقاة مجلاس 2018/2019ر يونيو للعام الجامعي العلوم التربوية والنفسية الرياضية( دو  -وعلوم الحركة 
م أوقاارار لجنااة الدراسااات العليااا والبحااوا 5/5/2019( بتاااريخ 64قساام العلااوم التربويااة والنفسااية الرياضااية بجلساات  رقاام )

 م وفقًا لما يلي:12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205بجلستها رقم )
 قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

 السادة القائمون بالتدري  الم حلة المق ر م

 عل  الح  ة 1

ــــــــــــــــــي  أول
 ماجستأل 

 أ.د/ صالح محمد صالح  -محمد أحمد محمد الحفناوو             أ.د/ 
 م.د/ خالد عصد المويود عصد الع يمأ.

ــــــة للتــــــدريب  2 اذســــــ  العلمة
 ال ياضي

 إبراهيم أحمد أ.د/ عادل -                    أ. د/ أحمد ص ح قراع  
 ماسر حسن حامدأ.د/ 

ــــي التــــدريب  1 ــــات بحــــد ف حلق
 ال ياضي وعلوم الح  ة

ثانةـــــــــــــــــة 
 ماجستأل 

 أ.د/ محمود حسن حسين العربي -أ.د/ مدحت شوقي طوس                     
 أ.م.د/ أحمد خضرو محمد

 الدين سيدطارح ص ح أ.د/  -              أ.د/ محمد أحمد الحفناوو  مةكانةكا حألوية 2
 أ.م.د/ خالد عصد المويود عصد الع يم

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -                    أ.د/ حامد حسين أحمد تخطةط التدريب ال ياضي 3
  أ.د/ ماسر حسن حامد

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان  -                أ.د/ أحمد ص ح قراع   تقوي  التدريب ال ياضي 4
 ماسر حسن حامد /أ. د

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان -أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم               (1ا ا ات موجهة ) 5
 أ.م.د/ صالح عصد الجابر عصد الحافظ



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6)  
 تابع قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

 السادة القائمون بالتدري  الم حلة المق ر م

 تحلألل ح  ي 1

 
 أولي

 د توراه

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -                  / محمد أحمد الحفناوو أ.د
 أ.م.د/ خالد عصد المويود -       أ.د/ صالح محمد صالح              

 أ.د/محمد إبراهيم محمود سلطان -                      أ.د/أحمد ص ح قراع  التدريب ال ياضي 2
 أ.د/ ماسر حسن حامد -   أ.د/ مدحت شوقي طوس                 

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان -أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم                   (1ا ا ات موجهة ) 3
 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم -أ.د/ سمر م طفى حسين                   

ــــي التــــدريب  1 ــــات بحــــد ف حلق
 ال ياضي

 
 ثانةة

 د توراه

   أ.د/ عادل إبراهيم أحمد                    -                     أ.د/مدحت شوقي طوس
 أ.د/ ماسر حسن حامد -                    أ.د/ محمود عطية بخيت

 أ.د/ حامد حسين أحمد -أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم                   تقوي  التدريب ال ياضي 2
 عادل إبراهيم أحمد .د/أ -أ.د/أحمد ص ح قراع                      

التحلألـــــل المةكـــــانةكي لـــــ دا   3
 الح  ي

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو  -أ.د/ مدحت شوقي طوس                   
 د/ طارح ص ح الدين سيدأ. -                    صالح محمد صالح أ.د/

اإلعـــــــداد المهنـــــــي للمـــــــدرب  4
 ال ياضي

 أ.د/ حامد حسين أحمد -          أ.د/صالح محمد صالح           
 م.د/ إنجي عادل متوليأ. -            محمود حسن حسين العربي أ.د/

 أ.د/ محمود عطية بخيت  -أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان            (2ا ا ات موجهة ) 5
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -أ.د/ سمر م طفى حسين                   

 ملةةالمواد الع 

م حلــــــــــــــة 
 الد توراه

  
 أ.د/ حامد حسين أحمد -أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم                   تحلألل ح  ي )أولي د توراه( 1

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو  -أ.د/ مدحت شوقي طوس                    

التحلألـــــل المةكـــــانةكي لـــــ دا   2
 الح  ي )ثانةة د توراه(

 أ.د/ أحمد ص ح قراعة -الحكيم                    أ.د/ فؤاد رزح عصد
 أ.م.د/ خالد عصد المويود -أ.د/ طارح ص ح الدين سيد                 

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية

ـلب ومـاإليلالـا نفس ـ  ري ضيينـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 د/ آالء أحمد محمد -رزح عصد الحكيم    أ.د/ عصد الحكيم  دراسة الحالة  -1

 د/ آالء أحمد محمد -أ.د/ محمود ع مت أحمد            القياس النفسي واإلح اء -2

 د/ م طفى هاشم أحمد -           أ.د / عماد سمير محمود  التة ب وشةب الم عب )اختيارو( -3

 

 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد -     أ.د/ عماد سمير محمود          علم النفس الرياضي -4

 د/ م طفى هاشم أحمد -أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد             علم النفسي اإلرشادو للرياضيين -5

ـ
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(7) 
ــ-م جستيرـ:ـاألو ىا فرقةـ

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1-  
 م رزح عصد الحكيمأ.د/ عصد الحكي -أ.د/أحمد محمد عصد المعز السنتريسي البح  العلمي

 د/ شيماء علي محمد لولي

2- 
 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد -           أ.د / عماد سمير محمود  علم النفس الرياضي

 د/ آالء أحمد محمد

3- 
األصاااااااااول الفلسااااااااافية والتربوياااااااااة 

 للتربية الرياضية

 د/ شيماء علي محمد لولي -عصد هللا فرغلي أحمد              أ.د/
 أحمد محمد د/ آالء

4- 
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم -أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم      التربية الترويحية

 د/ م طفى هاشم أحمد

ــ-ا فرقةـا ث نيةـم جستيرـ:
 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 قراءات مويه  -1
 ليد/ شيماء علي محمد لو  -     أ.د/عصد الحكيم رزح عصد الحكيم      

 أ.د/ عماد سمير محمود

 ال حة النفسية للرياضيين -2
 أ.د/ محمود ع مت أحمد -أ.د/ أحمد محمد عصد المعز السنتريسي    

 أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم

 التقويم النفسي للرياضيين -3
 د/ محمود ع مت أحمد           أ. -أ.د/ أحمد محمد عصد المعز السنتريسي    

 ي محمد لوليد/ شيماء عل

 سيكولويية التدريب والمنافسات -4
 د/ شيماء علي محمد لولي -أ.د/ عصد الحكيم رزح عب الحكيم          

 د/ م طفى هاشم أحمد

5- 
حلقااااات بحاااا  فاااااى علاااام الااااانفس 

 الرياضى  

 د/م طفى هاشم أحمد  -    أ.د/ محمود ع مت أحمد            
 د/ آالء أحمد محمد

ـكتوراهـ:ـلـا فرقةـاألو ى
 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1- 
 أ.د/ محمود ع مت أحمد -أ.د/عصد الحكيم رزح عصد الحكي    سيكلويية الجماعات الرياضية

 د/ شيماء علي محمد -أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد          

 أ.د/ عماد سمير محمود -أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم    التويي  واإلرشاد النفسي للرياضيين -2
 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد            -أ.د/ محمود ع مت أحمد          

3- 
 أ.د/ عماد سمير محمود -أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم    التربية المقارنة ون م التعليم

 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد -أ.د/ محمود ع مت أحمد          

4-  
 أ.د/ محمود ع مت أحمد -أ.د/ عماد سمير محمود           (1يهة )قراءات مو 

 د/ شيماء علي محمد لولي -أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد        
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(8)  

 قسم علوم الصحة الرياضية

ــ-لب ومــتخصصـ)ـإص ب تـري ضيةـ(ــ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1-  
إصاااااابات الم عااااااب واإلسااااااعافات األوليااااااة 

 (عملى –)ن رإ 

 يلسات عملى( 7ن رو +)      أ.د/ عماد الدين شعبان علي
 يلسات عملى( 7ن رو  +)       نسرين نادو عصد الجيدد / 

 يلسات عملي( 7د/ إسراء عطا المحمدو          )ن رو + 

 ) ن رإ ( ال حة العامة " إختيارإ" -2
 أ.د/ رندة  محمد شمس الدين              )ن رو(

 نادو عصد الجيد                 )ن رو(د/ نسرين 
 د/ إسراء عطا المحمدو                   )ن رو(

 عملى ( –التدليك ) ن رإ  -3

 يلسات عملى( 7)ن رو +  د / إممان  باس القاضي       أ.
 يلسات عملي( 7أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادو )
 سات عملي(يل 7أ.د/ عماد الدين شعبان علي            )

 عملى ( –) ن رإ  التأهيل الرياضى -4

 يلسات عملي( 7د/ محمود فاروح صصره         )ن رو + 
 يلسات عملي( 7)د/ محمد فاروح إبراهيم         
 يلسات عملي( 7)ن رو +  د/ إسراء عطا المحمدو         

 التشريح الوظيفى ) ن رإ ( -5
 مد فاروح إبراهيم د/ محأ.د/ محمد الصدرو محمد        

 د/ إسراء عطا المحمدو

ــ-أو ىـم جستيرـ)ي ومـا صمة(ـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 (ال حة العامة )ن رإ  -1
 أ.د/ محمود عطية عصد العاطي -أ.م.د/ مدحت العربي    
 أ.د/ مدحت شوقي طوس

 دراسات متقدمة فى فسيولوييا الرياضة )ن رإ( -2
 أ.د/ سمير محمد محي الدين –ح عصد الحكيم أ.د/ فؤاد رز 

 أ.د/ عماد الدين شعبان علي

 لم عب واإلسعافات األولية )ن رإ(إصابات ا -3
 د/ محمود فاروح صصره        د/ نسرين نادو عصد الجيد

 د/ إسراء عطا المحمدو

ــ-:ـ)تلريبـ(ـأو ىـم جستير

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 تقدمة فى فسيولوييا الرياضة )ن رإ(دراسات م -1
 أ.د/ عماد الدين شعبان علي -أ.د/ سمير أبو شادو       
 د/ محمود فاروح صصره

ـ
ـ
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(9)  
ــ-ث نيةــم جستيرـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1- 
حلقااااات بحاااا  فااااى المشااااك ت ال ااااحية 

 للمجال الرياضى
 مد إبراهيم سلطانأ.د/ مح -أ.د/ سمير أبو شادو              
 د/ إسراء عطا المحمدو -د/ محمد فاروح إبراهيم           

 التةذمة للرياضيين -2
 أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادو أ.د/ عماد الدين شعبان علي

 د/ صالح عصد الجابر

 تشريح وظيفى -3
 أ.د/ محمد الصدرو محمد          أ.د/ سمر م طفى حسين

 صرهد/ محمود فاروح ص

 تربية القوام -4
 أ.د/ ماسر حسن حامد - عماد الدين شعبان علي    أ.د/ 

 د/ محمود فاروح صصره

 قراءات مويه  -5
 أ.د/ عماد الدين شعبان علي -أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو   

 د/ محمود فاروح صصره

ـ)ي ومـصمة(ـأو ىــلكتوراه

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 ل حركى ) ن رإ(تحلي -1
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -محمود حسن العربي     أ.د/ 

 د/ خالد عصد المويود عصد الع يم -أ.د/ طارح ص ح الدين سيد  

2- 
دراسات متقدمة فى فسايولوييا الرياضاة ) 

 (عملى –ن رإ 

 يلسة عملي( 3أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم          )ن رو + 
 يلسة عملي( 3)ن رو +                 سمير أبو شادوأ.د/ 

 يلسة عملي( 3أ.د/ عماد الدين شعبان علي         )ن رو + 
 يلسة عملي( 3)ن رو +              محمود فاروح صصرهد/ 

 التربية ال حية  -3
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -أ.د/ سمير أبو شادو              
 حمود فاروح صصرهد/ م -أ.د/ عماد الدين شعبان علي       

 أ.د/ صالح محمد صالح -سمير محمد محي الدين        أ.د/ ( 1قراءات مويه  ) -4
 د/ محمود فاروح صصره -أ.د/ عماد الدين شعبان علي           

ـ)تلريب(ـىــلكتوراهأو 

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1- 
وظااارف األعضاااء والجهااد الصاادني )ن اارو 

 عملي( –

 يلسة عملي( 1)ن رو +              سمير أبو شادو      أ.د/
 يلسة عملي( 1)ن رو +       أ.د/ عماد الدين شعبان علي     

 يلسة عملي( 1)ن رو + د/ صالح عصد الجابر عصد الحافظ       
 يلسة عملي( 1)ن رو +                محمود فاروح صصرهد/ 
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(10)  
ــ-ث نيةــلكتوراهـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1- 
 حلقات بح  فى المشك ت ال حية 

 للمجال الرياضى ) ن رإ (

 أ.د/ صالح محمد صالح -أ.د/ أحمد ص ح قراعة          
 أ.د/ ماسر حسن حامد -أ.د/ عماد الدين شعبان           

2- 
 مورفولوييا الرياضة

 عملى ( –) ن رإ  

 يلسة عملي( 2ن رو + )             أ.د/ عماد الدين شعبان علي  
 يلسة عملي( 2ن رو + )أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادو     
 يلسة عملي( 2ن رو + )أ.م.د/ محمود فاروح صصره                
 يلسة عملي( 2ن رو + )أ.م.د/ أحمد خضرو محمد                 

 األمان وصحة الصيئة ) ن رإ ( -3
 أ.د/ سمير أبو شادو -مد محمد الحفناوو      أ.د/ محمد أح

 أ.م.د/ محمود فاروح صصره -أ.د/ عماد الدين شعبان علي          

 وظارف األعضاء والجهد الصدنى -4
 أ.د/ أحمد ص ح قراعة -أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادو  
 هأ.م.د/ محمود فاروح صصر  -أ.د/ عماد الدين شعبان علي             

 ( 2قراءات مويه  ) -5
 أ.د/ محمود حسن العربي –أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادو 
  أ.م.د/ محمود فاروح صصره -أ.د/ عماد الدين شعبان علي            

 واف  المجل . :الق ار

نة الدراسات العلياا والبحاوا بجلساتها مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا. بناًء على قرار لج -7636
إعتماد تشكيل لجاان المراقباة والم ح اة لمرحلاة الدراساات العلياا )دبلاوم ا م بشأن 8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204رقم )

 م وفقًا لما يلي:2018/2019مايستير ا دكتوراه( دور يونيو للعام الجامعي 
 ـا مراقبين رؤس ءـا  ج نـ ا  ج ن ا زمن ا يوم

 الخميس
 ظ12: 9 م18/7/2019

 دبلوم

 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد

 د/ رشا ربي  فهمي

 أولى مايستير
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود
 د/ مروة صصرو إبراهيم

 ثانية مايستير
 د/ السيد علي عصد هللا شصيب

 د/ وليد محمد حسين

 محمد أحمد أبو اليزيدأ.م.د/ أحمد  أولى دكتوراه 

 أ.م.د/ محمود فاروح صصره ثانية دكتوراه 
 

 السصت
 ظ12: 9 م20/7/2019

 دبلوم

أ.د/ مااااااااااؤمن عصاااااااااادالعزيز عصااااااااااد 
 الحميد

 أ.د/ ماسر حسن حامد

 د/ ب ل سيد هاشم

 أولى مايستير
 أ.م.د/ ع مت محمد سيد
 أ.م.د/ شيماء علي محمد

 ثانية مايستير
 أبو يازية د/ هبة محمد راتب
 د/ عزة كمال بدر

 أ.م.د/ صالح عصد الجابر عصد الحافظ أولى دكتوراه 

 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم ثانية دكتوراه 
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(11) 
 ا مراقبينـ رؤس ءـا  ج نـ ا  ج ن ا زمن ا يوم

 األثنين
 ظ1: 9 م22/7/2019

 دبلوم

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.د/عماد الدين شعبان علي

 حمد فاروح إبراهيمد/ م

 أولى مايستير
 د/ أحمد محمد حسين 
 د/ محمد حسين إبراهيم

 ثانية مايستير
 د/ أحمد يوسف محمد حسن
 د/ ع ام محمود علي

 د/ بسام ص ح محمد علي أولى دكتوراه 

 أ.م.د/ خالد عصد المويود عصد الع يم ثانية دكتوراه 

 األربعاء
 ظ12: 9 م24/7/2019

 ومدبل

 أ.د/ محمود عطية بيخت
 أ.د/ سمر م طفى حسين

 د/ خالد أبو السعود عصد هللا

 أولى مايستير
 د/ أحمد عادل تميم
 د/ شيماء ماهر أحمد

 ثانية مايستير
 د/ أسامة السيد تمام

 د/ وليد صالح عصد الجواد

 أ.م.د/ إممان سيد أحمد أولى دكتوراه 

 ن ي ل شحات أ.م.د/ شيري ثانية دكتوراه 

 الجمعة
 ظ12: 9 م26/7/2019

 دبلوم

 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد
أ.د/ حنااااااااااااان محمااااااااااااد أحمااااااااااااد 

 يعي ة

 د/ م طفى هاشم أحمد

 أولى مايستير
 د/ محمد ص ح أحمد فالح
 د/ عمرو أحمد محمد محمد

 ثانية مايستير
 د/ هيسم صالح عصد الجواد

 د/ أحمد عادل تميم

 .م.د/ إنجي عادل متوليأ أولى دكتوراه 

  أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم ثانية دكتوراه 
 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا. بناًء على قرار لجنة الدراسات العلياا والبحاوا بجلساتها  -7637
مااااد لجاااان اإلعاااداد والتن اااايم ورصاااد الااادريات إلمتحاناااات مرحلااااة إعتم بشااااأن 8/4/2019( المنعقااادة بتااااريخ 204رقااام )

 م وفقًا لما يلي:2018/2019الدراسات العليا )دبلوم ا مايستير ا دكتوراه( دور يونيو للعام الجامعي 
 م2018/2019بـا لراس تـا ع ي ـ  ع مـا ج مع ـأوال:ـ ج نـرصلـا لرج تـوتقليراتـامتم ن تـلورـيونيهـ طال

 
ـ-ومـلرجةـا لب ومـفىـا تربيةـا ري ضيةـ:*ـكنتر

 تخصصـإيلالـنفس ـ  ري ضيين-2  تخصصـإص ب تـري ضيةـ-1

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
 د/ ع مت محمد سيد

 د/ هبة محمد راتب أبو يازية
 د/ حاتم فتح هللا محمد

 "رريسًا"
 "عضوا"
 "عضوا"
 "عضوًا"

 أ.د/ عماد شعبان علي
 الحكيمأ.د/ فؤاد رزح عصد 

 أ.د/ محمود عصد الحليم عصد الكريم
 أ.م.د/ صالح عصد الجابر عصد الحافظ

 "رريسًا"
 "عضواً "

 "اً "عضو 
 "اً "عضو 

ـ
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ـ(12)
ـكنترومـ)ـأو ىـم جستيرـ(

 قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة 

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية  

 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية

 ود حسن حسين العربيأ.د/ محم
 د/ رانيا مرسي أبو العباس
 د/ مؤمن ط  عصد النعيم
 د/ ليلى يمال مهنى

 "رريسًا"
 "عضوا"
 "عضوا" 
 "عضوا"

 ا.د/ عماد سمير محمود
 أ.د/ ماسر حسن حامد
 د/ أحمد خضرو محمد

 د/ شيماء علي محمد لولي

 "رريسًا"
 "عضواً "

 "اً "عضو 
 "عضوا"

 

 قسم علوم الصحة الرياضية ويح قسم اإلدارة الرياضية والرت

 أ.د/ كمال سليمان حسن علي
 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد

 د/ خالد عصد المويود عصد الع يم
 د/ مروة رمضان محمود عطمان

 "رريسًا"
 ""عضواً 
 ""عضواً 
 ""عضواً 

 أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم
 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد

 بو اليزيدأ.م.د/ أحمد محمد أحمد أ
 د/ عصد الرحمن حسين إبراهيم

 "رريسًا"
 "عضواً "
 "عضواً "
 "عضواً "

ـكنترومـ)ـث نيةـم جستيرـ(

 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة 

 أ.د/ سمر م طفى حسين
 ا.د/ كامل عصدالمجيد قن وه
 د/ محمود فاروح صصره
 د/ ب ل سيد هاشم

 ""رريساً 
 "عضوا"
 "عضوا" 
 "عضوا" 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 ا.د/ حامد حسين أحمد

 أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادو
 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة

 "رريسًا"
 "عضواً "

 "اً "عضو 
 "اً "عضو 

 
 

 قسم علوم الصحة الرياضية قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية

 .د/  عادل إبراهيم أحمدأ
 أ.د/ مدحت شوقي طوس

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو 
 د/ محمد فاروح إبراهيم

 "رريسًا"
 ""عضواً 
 ""عضواً 
 ""عضواً 

 أ.د/ حازم كمال الدين عصد الع يم
 أ.د/ محمود عطية بخيت
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم
 د/ شيماء ص ح سيد

 "رريسًا"
 "عضواً "
 "عضواً "
 "عضواً "

ـكنترومـ)ـأو  ـلكتوراهـ(

اإلدارة الرياض  ية - املن  اهج وت  دريس الرتبي  ة الرياض  ية    )م اقس  أ

 العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية(-  والرتويح  

 يب الرياضي وعلوم احلركةقسم التدر

 قسم علوم الصحة الرياضية

 أ.د/ صالح محمد صالح
 أ.د/ عادل حسني السيد
 د/ شيرين ي ل شحات 

 ين نادو عصد الجيدد/ نسر 

 "رريسًا"
 ""عضواً 
 ""عضواً 
 ""عضواً 

 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم
 أ.د/ أممن عصده محمد
 د/ إممان سيد أحمد

 د/ محمد ص ح أحمد فالح

 "رريسًا"
 "عضواً "
 "عضواً "
 "عضواً "

ـ
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ـ(13)
ـكنترومـ)ث نيةـلكتوراهـ(

 (2قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية    العدد)

 (2العدد )       يب الرياضي وعلوم احلركة  قسم التدر

 (  6العدد  )            قسم اإلدارة الرياضية والرتويح        

 (3العدد )     قسم علوم الصحة الرياضية                       

 أ.د/ محمود ع مت أحمد
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد
 أ.م.د/ إنجي عادل متولي
 د/ رشا ربي  فهمي علي

 رريسًا""
 ""عضواً 
 ""عضواً 
 ""عضواً 

 ا.د/ أحمد ص ح الدين محمد قراعة 
 أ.د/ م طفى أحمد عصد الوها 

 د/ خالد محمد عصد الكريم
 د/ م طفى هاشم أحمد

 "رريسًا"
 "عضواً "
 "عضواً "
 "عضواً "

 ث ني ـ:ـ جنةـاإليلالـوا تنظيمـإلمتم ن تـا لراس تـا ع ي ـ)ـلب ومـ/ـم جستيرـ/ـلكتوراهـ(ـ

 أمياان الكليااااة   ا السيد / عمرو محمد محمد أحمد.1
 مدير إدارة الدراسات العليا    ا السيد/ سهير حسن يونس.2
 موظف  بالدراسات العليا   السيدة / أمال إبراهيم أحماد. -3
 موظف  بالدراسات العليا   السيدة / هدإ سعد عصد الودود. -4
 موظف  بالدراسات العليا   السيدة/ هناء سالم محمد عصدهللا. -5
 السيد/ عاطف ص ح محمد.                            موظف بالدراسات العليا -6
 موظف بالدراسات العليا    السيد/ أحمد عجمي فهمي. -7
 السيدة/ أسماء فرج حسن.                             موظفة بالدراسات العليا -8
 موظفة بالدراسات العليا                 سطوحي.السيدة/ شيماء رمضان أحمد  -9
 موظفة بالدراسات العليا  السيدة / هناء رمضان أحمد سطوحي. -10
 موظف بالدراسات العليا    السيد / محمد فرج حسن. -11
 موظفة بالدراسات العليا  السيدة / نسمة عصد المحسن عصد العال. -12
 معاون الكلياااة   السيد/ عماد عصد المويود محمد. -13
 عامااال اإلدارة   / محمد عزت إمام.        العامل  -14

 واف  المجل . :الق ار

إقتراح إشتراك السادة األتي أسمارهم في المؤتمر الدولي الطاني لعلوم الرياضة وال حة المقرر بجامعاة مؤتا  بدولاة األردن  -7638
وقااارار لجناااة الدراساااات العلياااا والبحاااوا موافقاااة مجاااالس األقساااام أ  م "أ بنااااًء علاااى24/7/2019 – 21خااا ل الفتااارة مااان 
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205بجلستها رقم )

 

ـينوانـا بمثـاإلسمـم
تاااأثير برناااامج نفساااي علاااى خفاااض بعاااض السااالوكيات النمطياااة التكرارياااة لااادإ  أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة  1

 األطفال اوو طيف التوحد"
تأثير برناامج ترويحاي رياضاي علاى بعاض المهاارات االيتما ياة لادإ طالباات  ادل حسني السألد شوافأ.د/ ع 2

 يامعة أسيو 
 تأثير تدريبات الصي تس على بعض القدرات الصدنية الخاصة ب عصي كرة القدم أ.د/ ياس  حسن حامد 3
ريااااة وال هواريااااة علااااى اللياقااااة الصدنيااااة وبعااااض تااااأثير اسااااتخدام التمرينااااات الهوا أ.م.د/ صالح عبد الجاب  عبد الحافظ 4

 المتةيرات الفسيولويية لكبار السن
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ـ(14)
ـينوانـا بمثـاإلسمـم
تاااااأثير تااااادريبات األلتراشاااااورت علاااااى مساااااتوإ أداء مهاااااارة الااااادفاع عااااان الملعاااااب  أ.م.د/ م وة رمضان محمود 5

 لناشئات الكرة الطاررة
مياااة بخساااتخدام الرساااوم المتحركاااة ث ثياااة األبعااااد فاااي ضاااوء تااااثير برمجياااة تعلي د/ أحمد يوسف محمد حسن 6

التحليل الكيفي على بعض مخريات التعلم لمهارة الت ويب من الوثب في كرة 
 السلة لط   كلية التربية الرياضية

 

 واف  المجل . :الق ار

راايس قساام علااوم ال ااحة الرياضااية فااي إقتااراح إشااتراك الساايد أ.د/ عماااد الاادين شااعبان علااي. أسااتاا فساايولوييا الرياضااة ور  -7639
( والااذو ين ماا  االتحاااد األفريقااي للطااب الرياضااي بالتعاااون ماا  اإلدارة 30المااؤتمر الاادولي األفريقااي للطااب الرياضااي الااا)
"تــأثيرـا عــالجـا مــرارإـي ــىـإستشــف ءــم ببحاا  بعنااوان 2/5/2019المركزيااة للطااب الرياضااي يااوم الخماايس الموافااق 

 ا جه زـا من ي " 
 واف  المجل . : ارالق

مذكرة مقدمة مان السايد أ.د/ ررايس مجلاس قسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة. بنااًء علاى موافقاة مجلاس قسام التادريب  -7640
م بشااأن ترشايح الساايد الدكتور/خالاد محمااد عصااد 4/5/2019( المنعقاادة بتااريخ 177الرياضاي وعلااوم الحركاة بجلساات  رقام )

( بالجامعاة التكنولويياة II.S.S.A.A.Rبقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركاة كمنساق لمشاروع )الكريم. األستاا المساعد 
 بسنةافورا.

 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريس:ـرابعً ـ:
مادرس مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تعيين السيدة/ رانيا صديق عصد اللطيف عصاد العاال. ال -7641

المسااااعد بقسااام المنااااهج وتااادريس التربياااة الرياضاااية بوظيفاااة مااادرس تخ اااا )تمريناااات( باااذات القسااام والكلياااة 
مجلس قسم المنااهج وتادريس التربياة الرياضاية بجلسات   موافقةوالجامعة. بناًء على تقرير لجنة فحا الرسالة و 

 م.5/5/2019( بتاريخ 172رقم )
 واف  المجل . :الق ار

رة مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تعيااين الساايد/ أحمااد أبااو الحمااد رشاااد. المعيااد بقساام اإلدارة مااذك -7642
 موافقااةالرياضاية والتارويح بوظيفااة مادرس مساااعد تخ اا )كاارة قادم( بااذات القسام والكليااة والجامعاة. بناااًء علاى 

 م.5/5/2019( بتاريخ 162مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلست  رقم )
 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمة من إدارة شائون العااملين بالكلياة بشاأن تجدياد إعاارة السايد األساتاا الادكتور/ كماال عصاد الجاابر عصاد  -7643
الحافظ. األساتاا بقسام اإلدارة الرياضاية والتارويح للعمال بجامعاة حارال بالمملكاة العربياة الساعودمة للعاام الخاامس 

م أ بناًء على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلست  31/8/2020م حتى 1/9/2019ن إعتبارًا م
 م.5/5/2019( بتاريخ 162رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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ـ(15)
ساتاا مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعاارة السايد األساتاا الادكتور/ أحماد عصاد الحمياد قطاب. األ -7644

بقساااام اإلدارة الرياضااااية والتاااارويح للعماااال بجامعااااة الملااااك سي اااال بالمملكااااة العربيااااة السااااعودمة للعااااام الساااااب  إعتبااااارًا ماااان 
( بتااريخ 162م أ بناًء على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسات  رقام )31/8/2020م حتى 1/9/2019
 م.5/5/2019

 واف  المجل . :الق ار

ذكرة مقدمة مان إدارة شائون العااملين بالكلياة بشاأن تجدياد إعاارة السايدة الادكتورة/ مناى عصاد المانعم عصاد المعصاود. األساتاا م -7645
المساااعد بقساام اإلدارة الرياضااية والتاارويح للعماال بجامعااة اإلمااام عصااد الاارحمن باان سي اال بالمملكااة العربيااة السااعودمة للعااام 

م أ بناااااًء علااااى موافقااااة مجلااااس قساااام اإلدارة الرياضااااية والتاااارويح 31/8/2020م حتااااى 1/9/2019الخاااامس إعتبااااارًا ماااان 
 م5/5/2019( بتاريخ 162بجلست  رقم )

 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعارة السيد الدكتور/ أحمد فتحي علاي محماد. األساتاا المسااعد  -7646
ضاااية والتااارويح للعمااال بجامعاااة الحااادود الشااامالية بالمملكاااة العربياااة الساااعودمة للعاااام العاشااار إعتباااارًا مااان بقسااام اإلدارة الريا

( 162م أ بنااااًء علاااى موافقاااة مجلاااس قسااام اإلدارة الرياضاااية والتااارويح  بجلسااات  رقااام )31/8/2020م حتاااى 1/9/2019
 م.5/5/2019بتاريخ 

 واف  المجل . :الق ار

ة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تجديااد إعااارة الساايد الاادكتور/ أحمااد ياا ل سااليم إسااماعيل. مااذكرة مقدمااة ماان إدار  -7647
األساتاا المسااعد بقساام اإلدارة الرياضاية والتاارويح للعمال بكليااة السانة التحضاايرية بجامعاة حاراال بالمملكاة العربيااة 

وافقاة مجلاس قسام اإلدارة م أ بنااًء علاى م31/8/2020م حتاى 1/9/2019السعودمة للعاام الخاامس إعتباارًا مان 
 م.5/5/2019( بتاريخ 162الرياضية والترويح بجلست  رقم )

 واف  المجل . :الق ار

مااذكرة مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تجديااد إعااارة الساايد الاادكتور/ م ااطفى إبااراهيم أحمااد علااي.  -7648
ة أم القاارإ بالمملكااة العربيااة السااعودمة للعااام الطااامن األسااتاا المساااعد بقساام علااوم ال ااحة الرياضااية للعماال بجامعاا

م أ بناًء علاى موافقاة مجلاس قسام علاوم ال احة الرياضاية بجلسات  31/8/2020م حتى 1/9/2019إعتبارًا من 
 م.5/5/2019( بتاريخ 59رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ة السايد الادكتور/ محماد ضااحي  بااس. األساتاا مذكرة مقدمة من إدارة شائون العااملين بالكلياة بشاأن تجدياد إعاار  -7649
المساااعد بقساام التاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااة للعماال بجامعااة الملااك سي اال بالمملكااة العربيااة السااعودمة للعااام 

م أ بناًء على موافقاة مجلاس قسام التادريب الرياضاي وعلاوم 31/8/2020م حتى 1/9/2019الساب  إعتبارًا من 
 م.4/5/2019بتاريخ  (177الحركة بجلست  رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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ـ(16)
مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعارة السايد الادكتور/ ولياد إباراهيم أحماد علاي. األساتاا المسااعد  -7650

لساااادس إعتباااارًا مااان بقسااام المنااااهج وتااادريس التربياااة الرياضاااية للعمااال بجامعاااة حارااال بالمملكاااة العربياااة الساااعودمة للعاااام ا
م أ بنااااًء علاااى موافقاااة مجلاااس قسااام المنااااهج وتااادريس التربياااة الرياضاااية بجلسااات  رقااام 31/8/2020م حتاااى 1/9/2019
 م.5/5/2019( بتاريخ 172)

 واف  المجل . :الق ار

محماد ياابر أباو العا .  مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد األيازة الخاصة بالسيد الادكتور/ طاارح  -7651
األسااتاا المساااعد بقساام المناااهج وتاادريس التربيااة الرياضااية لمرافقااة زويهااة المعااارة للعماال بجامعااة حاراال بالمملكااة العربيااة 

أ بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام المناااهج وتاادريس  م31/8/2020م حتااى 1/9/2019إعتبااارًا ماان السااعودمة للعااام الطالاا  
 م.5/5/2019( بتاريخ 172  رقم )التربية الرياضية بجلست

 واف  المجل . :الق ار

ماذكرة مقدماة مان إدارة شاائون العااملين بالكلياة بشاأن تجديااد األياازة الخاصاة بالسايد الاادكتور/ محماد عصاد الع ايم محمااود.  -7652
 إعتباااارًا مااانام الطالااا  األساااتاا المسااااعد بقسااام اإلدارة الرياضاااية والتااارويح لمرافقاااة زويتاااة التاااي تعمااال بدولاااة اإلماااارات للعااا

( بتااريخ 162رقام )أ بناًء على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسات   م31/8/2020م حتى 1/9/2019
 م.5/5/2019

 واف  المجل . :الق ار

ضاااي وعلاااوم إقتاااراح تعاااديل التخ اااا الااادقيق للسااايدة الااادكتورة/ ناهاااد محماااد عصاااد اللطياااف. المااادرس بقسااام التااادريب الريا -7653
الحركةأ من تخ اا )ميكانيكاا حيوياة يمبااز( إلاى تخ اا )علام حركاة( ن ارًا ل روفهاا ال احية أ وبنااًء علاى موافقاة 

 م.4/5/2019( المنعقدة بتاريخ 177مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلست  رقم )
 واف  المجل . :الق ار

ـا ثق فية:ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـخ مسً :ـ
ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(

إقتاااراح مااانح الباحااا / محماااد شااااكر أحماااد صاااقر. المقياااد بقسااام المنااااهج وتااادريس التربياااة الرياضاااية )مااان الخاااارج( درياااة  -7654
"معـ ييرـمقترمـةـ تقيـيمـألاءـطـالبـا مرم ـةـا تمهيليـةـفـ ـكـرةـا يـلــــــــــ المايستير فاي التربياة الرياضاية بعناوان

بنااًء علاى موافقاة بيةـا ري ضيةـج معةـأسيوطـف ـضوءـا مع ييرـا قوميةـ ضـم نـا جـولةـواإليتمـ ل"ــــبك يةـا تر
مأ وقارار لجناة الدراساات 5/5/2019( المنعقادة بتااريخ 172مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضاية بجلسات  رقام )

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205العليا والبحوا بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

إقتراح منح الباحطة/ شيماء سليمان أبو الوفا سليمان. المقيدة بقسم العلاوم التربوياة والنفساية الرياضاية )مان الخاارج( درياة  -7655
"تأثيرـبرن مجـنفس ـري ض ـبإستخلامـاأل عـ بـا مركيـةـ تنميـةـبعـضـــــ المايستير في التربية الرياضاية بعناوان

بناًء على موافقة مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضاية كـ لىـأطف مـمرم ةـم ـقبمـا ملرسة"ـمتغيراتـاإللرا
( المنعقاادة 205مأ وقاارار لجنااة الدراسااات العليااا والبحااوا بجلسااتها رقاام )5/5/2019( المنعقاادة بتاااريخ 64بجلساات  رقاام )

 م.12/5/2019بتاريخ 
 واف  المجل . :الق ار
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(17) 
اح ماانح الباحطااة/ رنااده م ااطفى محمااد محمااود. المقياادة بقساام علااوم ال ااحة الرياضااية )ماان الخااارج( دريااة إقتاار  -7656

"تـــأثيرـاالنقبـــ ضـا عضـــ  ـا مركـــزإـوا المركـــزإـي ـــىـبعـــضـ المايساااتير فاااي التربياااة الرياضاااية بعناااوان
لاوم ال احة بناًء على موافقاة مجلاس قسام عاإلستج ب تـا فسيو وجيةـوا بيوكيمي ئيةـ لىـا ري ضيين"ـ

مأ وقارار لجناة الدراساات العلياا والبحاوا بجلساتها رقام 5/5/2019( المنعقادة بتااريخ 59الرياضية بجلسات  رقام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205)

 واف  المجل . :الق ار

ن الخارج( درية إقتراح منح الباح / إسماعيل أحمد إسماعيل الجي ني. المقيد بقسم علوم ال حة الرياضية )م -7657
"لراسةـتم ي يةـ كث فـةـا عظـ مـوا كفـ ءةـا بلنيـةـ ـلىـاليبـ ـــــــ المايستير في التربية الرياضية بعنوان

( المنعقاااادة بتاااااريخ 59بناااااًء علااااى موافقااااة مجلااااس قساااام علااااوم ال ااااحة الرياضااااية بجلساااات  رقاااام )كــــرةـا يــــل"ـ
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205مأ وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )5/5/2019

 واف  المجل . :الق ار

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
إقتااراح تشااكيل لجنااة المناقشااة والحكاام للبحاا  المقاادم ماان الباحاا / خالااد محمااد األمياار محمااد. المقيااد بقساام علااوم ال ااحة  -7658

"تـأثيرـوسـ ئمـاإلستشـف ءــــفاي التربياة الرياضاية بعناوان  الرياضية )من الخاارج( للح اول علاى درياة دكتاوراه الفلسافة
ا مرارإـف ـا وسطـا م ئ ـي ىـا كف ءةـا وظيفيةـوبعضـا متغيراتـا بيوكيمي ئيةـ ـلىـا مم رسـينـ  نشـ طــــ

 من السادة: ا ري ض "ـ
 رياضيةأستاا فسيولوييا الرياضة المتفرغ بقسم علوم ال حة ال.د/ سمأل  محمد محي الدين أبو شادي.  أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو  )مناقشًا(
 أستاا فسيولوييا الرياضة ورريس قسم علوم ال حة الرياضيةأ.د/ عماد الدين شعبان علي.    -2

                 (                                                                       مشرفاً يامعة أسيو  )/ بكلية التربية الرياضية 
 أستاا مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخ ا تدريب رياضي أ.م.د/ خالد محمد عبد الل ي .   -3

 الرياضات المارية بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو  )مشرفًا(
 الباثولوييا اإلكلينيكية أستاا مساعد بقسم الباثولوييا اإلكلينكية تخ ا أ.م.د/ محمد إسماعألل صدي  محمد.  -4

 بكلية الطب / يامعة أسيو  )مشرفًا(
 وكيل وزارة الشبا  والرياضة ورريس اإلدارة المركزية للطب الرياضي )مناقشًا(د/ خالد مسعود حسن.      -5

ة مأ وقاارار لجنااا5/5/2019( المنعقاادة بتاااريخ 59بناااًء علااى موافقااة مجلااس قسااام علااوم ال ااحة الرياضااية بجلساات  رقااام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
إقتراح تشكيل لجنة المناقشاة والحكام للبحا  المقادم مان الباحا / محماد سايد أحماد بةادادو. المقياد بقسام اإلدارة الرياضاية  -7659

"االغتــرابـا ــوظيف ـويالقتــهــح )ماان الخااارج( للح ااول علااى دريااة المايسااتير فااي التربيااة الرياضااية بعنااوان والتااروي
 من السادة: بلافعيةـاإلنج زـ لىـمع م ـا تربيةـا ري ضيةـب  مرم ةـاإلبتلائيةـبمم فظةـسوه ج"ـ
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                                                (18) 
 أستاا المناهج وطرح تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية / مح وس.  .د/ مح وس محمود أ -1

 يامعة سوهاج )مناقشًا(
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ووكيل كليةأ.د/ حازم  مال الدين عبد العظة .  -2

 (                                                                                       مناقشاً يامعة أسيو  )/  بقاً لشئون خدمة المجتم  وتنمية الصيئة سا التربية الرياضية
 أستاا المناهج وطرح تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية / أ.د/ شعبان حلمي حافظ.           -3

 يامعة سوهاج )مشرفًا(
 أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخ ا إدارة رياضية  الو سألد حسانألن. أ.م.د/ شةما  ص -4

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو  )مشرفًا(
مأ وقارار لجناة 5/5/2019( المنعقادة بتااريخ 162بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتارويح بجلسات  رقام )

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205بجلستها رقم )الدراسات العليا والبحوا 
 واف  المجل . :الق ار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبح  المقدم من الباحطة/ مروة م طفى محمد توفياق. المقيادة بقسام علاوم  -7660
تـأثيرـبرنـ مجـــ"ال حة الرياضية )من الخارج( للح ول على درية المايساتير فاي التربياة الرياضاية بعناوان 

تمرين تـتأهي يةـوظيفيةـ  عضالتـا ع م ةـي ىـمفصمـا كتفـا مص بةـب  تمزقـ لىـسب م ـا مس ف تـ
 من السادة: ا قصيرة"ـ

 أستاا اإلصابات الرياضية بقسم علوم ال حة الرياضية .د/ رجب  امل محمد.   أ -1
 وعميد كلية التربية الرياضية / يامعة الوادو الجديد )مشرفًا(

 أستاا الميكانيكا الحيوية ورريس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ طارق فاروق عبد الصمد.  -2
 (                                                                                       مشرفاً ) بني سويفيامعة  / التربية الرياضيةبكلية 

 أستاا اإلصابات الرياضية والتأهيل الصدني ورريس قسم علوم ال حة الرياضية طألتو.  أ.د/ أحمد عبد السالم ع -3
 بكلية التربية الرياضية / يامعة ينو  الوادو )مناقشًا(

 أستاا مساعد بقسم علوم ال حة الرياضية تخ ا إصابات رياضية وتأهيل بدني أ.م.د/محمود فاروق صب ه.  -4
 ة أسيو  )مناقشًا(بكلية التربية الرياضية / يامع

مأ وقاارار لجناااة 5/5/2019( المنعقاادة بتاااريخ 59بناااًء علااى موافقااة مجلااس قسااام علااوم ال ااحة الرياضااية بجلساات  رقااام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

سااجيل البحاا  المقاادم ماان الباحاا / محمااد رمضااان عاا م حساان. المقيااد بقساام المناااهج وتاادريس التربيااة إقتااراح ت -7661
"بن ءـل يمـمع مـفـ ــالرياضية )من الخارج( للح ول على درية دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان 

 من السادة: س "ـاألنشطةـوا مه راتـا مركيةـ  جمب زـ تالميذـا م قةـاألو ىـمنـا تع يمـاألس 
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                                              (19) 
 أستاا تدريس كرة اليد ورريس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.د/  مال سلةمان حسن.  أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 ج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كليةأستاا تدريس كرة السلة بقسم المناهأ.د/ عادل حسني السألد شواف. -2

 التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوا سابقًا / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخ ا تدريس يمبازد/ حسألن أحمد الحاج حمود.   -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
( المنعقااااادة بتااااااريخ 172المنااااااهج وتااااادريس التربياااااة الرياضاااااية بجلسااااات  رقااااام )بنااااااًء علاااااى موافقاااااة مجلاااااس قسااااام 

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205مأ وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )5/5/2019
 واف  المجل . :الق ار

م التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة )مان إقتراح تسجيل البح  المقدم من الباحطة/ شيماء محمد حسان ياونس. المقيادة بقسا -7662
ــ مجـتــلريب ـبإســتخلامــــالخااارج( للح ااول علااى دريااة دكتااوراه الفلساافة فااي التربيااة الرياضااية بعنااوان  "تــأثيرـبرن

ــىـبعــضـا متغيــراتـا بلنيــةـوا كينم تيكيــةـ ســب قـــــ مـفراشــةـ50تمرينــ تـا مق ومــةـا ك يــةـ  جســمـي 
 من السادة: ن شئين"ـ

 أستاا تدريب رياضي الرياضات المارية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةصالح.  .د/ صالح محمد أ -1
 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتم  وتنمية الصيئة / يامعة أسيو 

 أستاا مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخ ا تدريب رياضي أ.م.د/ خالد محمد عبد الل ي .   -2
 المارية بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو  الرياضات

 التربية  أستاا مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكليةأ.م.د/ خالد عبد الموجود عبد العظة .   -3
 الرياضية / يامعة أسيو 

خ ( المنعقااااادة بتااااااري177بنااااااًء علاااااى موافقاااااة مجلاااااس قسااااام التااااادريب الرياضاااااي وعلاااااوم الحركاااااة بجلسااااات  رقااااام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205مأ وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )4/5/2019

 واف  المجل . :الق ار

إقتااراح تسااجيل البحاا  المقاادم ماان الباحاا / محمااد ياااد الكااريم عصيااد علااي. المقيااد بقساام اإلدارة الرياضااية والتاارويح )ماان  -7663
"تسويقـخـلم تـك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـــــراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان الخارج( للح ول على درية دكتو 

 من السادة: ج معةـأسيوطـف ـضوءـإلارةـا جولةـا ش م ة"ـ
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح.د/ جمال محمد علي يوسف.  أ -1

 وعميد كلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ووكيل كلية.د/ حازم  مال الدين عبد العظة . أ -2

                                                                                      يامعة أسيو /  لشئون خدمة المجتم  وتنمية الصيئة سابقاً  التربية الرياضية
 أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخ ا كرة طاررةأ.م.د/ مؤمن طه عبد النعة .  -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
مأ وقارار لجناة 5/5/2019( المنعقادة بتااريخ 162بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتارويج بجلسات  رقام )

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205ستها رقم )الدراسات العليا والبحوا بجل
 واف  المجل . :الق ار
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ـ(20)
ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

إقتااراح تسااجيل البحاا  المقاادم ماان الباحطااة/ إممااان إبااراهيم هرياادو حساان. المقياادة بقساام المناااهج وتاادريس التربيااة الرياضااية  -7664
ــ ـبإســتخلامــــالتربيااة الرياضااية بعنااوان  )ماان الخااارج( للح ااول علااى دريااة المايسااتير فااي ــ مجـتع يم ــأثيرـبرن "ت

مان ا قلراتـا توافقيةـي ىـألاءـبعضـمه راتـا جمب زـا منهجيةـ تالميذـا م قـةـاألو ـىـمـنـا تع ـيمـاألس سـ "ــــــ
 السادة: 

 أستاا تدريس كرة اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.د/ حنان محمد أحمد جعةصة.  أ -1
 ية التربية الرياضية / يامعة أسيو بكل

 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخ ا تدريس يمبازد/ حسألن أحمد الحاج حمود.   -2
 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 

 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخ ا تدريس سباحةد/ عزة  مال بدر عبد العال.   -3
 لتربية الرياضية / يامعة أسيو بكلية ا

مأ 7/4/2019( المنعقااادة بتااااريخ 171بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااهج وتاادريس التربياااة الرياضااية بجلسااات  رقاام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

لبح  المقدم من الباحطة/ أسماء رشاد السيد صالح. المقيدة بقسام المنااهج وتادريس التربياة الرياضاية )مان إقتراح تسجيل ا -7665
"تقنينـبط ريـةـاختبـ راتـمه ريـةـفـ ـكـرةــــــالخارج( للح ول على درية المايستير في التربية الرياضاية بعناوان 

 :  من السادةا يلـ تالميذـا ملرسةـاإليلاليةـا ري ضيةـبنينـبأسيوط"ـ
 أستاا تدريس كرة اليد ورريس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.د/  مال سلةمان حسن.  أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 أستاا كرة اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب. أ -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخ ا هوكي الميدانةما  ماه  أحمد محمد.  د/ ش -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
مأ 7/4/2019( المنعقااادة بتااااريخ 171بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااهج وتاادريس التربياااة الرياضااية بجلسااات  رقاام )

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205بجلستها رقم )وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا 
 واف  المجل . :الق ار

إقتراح تسجيل البح  المقدم مان الباحا / محماد أحماد عمار عصاد المالاك. المقياد بقسام المنااهج وتادريس التربياة الرياضاية  -7666
 ريـةـاختبـ راتـمه ريـةـفـ ـــــ"تقنـينـبـط)من الخارج( للح ول على درية المايساتير فاي التربياة الرياضاية بعناوان 

 من السادة: كرةـا يلـ تالميذـا مرم ةـا ث نويةـب  ملرسةـا ث نويةـا ري ضيةـبأسيوط"ـ
 أستاا تدريس كرة اليد ورريس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.د/  مال سلةمان حسن.  أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 أستاا كرة اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضيةوهاب. .د/ مصطفى أحمد عبد الأ -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخ ا تدريس كرة اليدد/ محمد عوض عبد الحلة .   -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
مأ 5/5/2019( المنعقااادة بتااااريخ 172وتاادريس التربياااة الرياضااية بجلسااات  رقاام )بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااهج 

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار
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(21) 

دارة الرياضااية والتاارويح إقتااراح تسااجيل البحاا  المقاادم ماان الباحاا / محمااد سااعودو علااي محمااد. المقيااد بقساام اإل -7667
"برنـ مجـتنميـةـإلاريـةـمقتـر ـــــ)من الخارج( للح ول على درياة المايساتير فاي التربياة الرياضاية بعناوان 

 من السادة:  تطويرـألاءـمج  سـإلاراتـنق بةـا مهنـا ري ضيةـمنـخالمـأبع لـا قي لةـا خ لمة"ـ
 دارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أستاا اإل.د/ رانةا م سي أبو العباس عبد العزيز.   أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 يةأستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخ ا إدارة رياض. شةما  صالو سألد حسانألن.م.د/ أ -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 سم اإلدارة الرياضية والترويح تخ ا إدارة كرة اليدمدرس بقد/ بالل سألد هاش  حسألن.          -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
مأ 5/5/2019( المنعقاادة بتااااريخ 162بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام اإلدارة الرياضاااية والتاارويج بجلساات  رقاام )

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

إقتااراح تسااجيل البحاا  المقاادم ماان الباحاا / محمااود عصااد الفتاااح يااونس أحمااد. المقيااد بقساام اإلدارة الرياضااية والتاارويح )ماان  -7668
"خطةـمقترمةـ تطويرـا تمويمـا ـذات ـ تتمـ لـــالخارج( للح ول على درية المايستير في التربية الرياضية بعنوان 

 من السادة: ع بـا قوى"ـا مصرإـأل 
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح .د/ مؤمن عبد العزيز عبد الحمألد.        أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 يةأستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخ ا إدارة الرياضات المار.م.د/ شأل ين جالل شحاته.   أ -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخ ا ألعا  قوإ د/ بسام صالو محمد علي.    -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
ر لجناة مأ وقارا5/5/2019( المنعقادة بتااريخ 162بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتارويج بجلسات  رقام )

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

إقتراح تسجيل البح  المقدم من الباح / حمادة محمد يوسف سليم. المقيد بقسام اإلدارة الرياضاية والتارويح )مان الخاارج(  -7669
"تـأثيرـبرنـ مجـترويمـ ـري ضـ ـمقتـر ـي ـىـتقـليرــــــــاضاية بعناوان للح ول على درية المايساتير فاي التربياة الري

 من السادة: ا ذاتـ لىـأطف مـمرضىـسرط نـا لمـ  مرم ةـاألو ىـبمعهلـجنوبـمصرـ ألورام"ـ
 أستاا علم النفس الرياضي ورريس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة .  أ -1

 ربية الرياضية لشئون التعليم والط   سابقًا / يامعة أسيو ووكيل كلية الت
 أستاا الترويح الرياضي بقسم اإلدارة الرياضية والترويح.د/ إب اهة  حسألن إب اهة . أ -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 / يامعة أسيو  أستاا مساعد طب أورام األطفال بمعهد ينو  م ر لألورامأ.م.د/ خالد فتحي رياض.    -3

مأ وقارار لجناة 5/5/2019( المنعقادة بتااريخ 162بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتارويج بجلسات  رقام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(22) 
 

الباحطااة/ أسااماء ساايد محمااد علااي. المقياادة بقساام علااوم ال ااحة الرياضااية )ماان إقتااراح تسااجيل البحاا  المقاادم ماان  -7670
"قيــ سـمســتوىـالخااارج( للح ااول علااى دريااة المايسااتير فااي التربيااة الرياضااية فااي التربيااة الرياضااية بعنااوان 

 من السادة: ا نش طـا بلن ـوجولةـا مي ةـا مرتبطةـب  صمةـوا كف ءةـا وظيفيةـ لىـمرضىـا سرط ن"ـ
 أستاا فسيولوييا الرياضة المتفرغ بقسم علوم ال حة الرياضية/ سمأل  محمد محي الدين أبو شادي.  .دأ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم علوم ال حة الرياضية تخ ا التربية ال حيةد/ نس ين نادي عبد الجألد محمد.      -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 م.10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 57على موافقة مجلس قسم علوم ال حة الرياضية بجلست  رقم ) بناءً 

 واف  المجل . :الق ار

إقتااراح تسااجيل البحاا  المقاادم ماان الباحطااة/ إيناااس عصااد هللا فرحااان. المقياادة بقساام علااوم ال ااحة الرياضااية )ماان  -7671
"تــأثيرـبرنــ مجـالرياضااية فااي التربيااة الرياضااية بعنااوان الخااارج( للح ااول علااى دريااة المايسااتير فااي التربيااة 

 من السادة: سنوات("ــ6ـ–ـ4تأهي  ـي ىـا كف ءةـا وظيفيةـ ألطف مـا مص بينـب  ش مـا لم غ ـمنـ)
 أستاا الروماتيزم والتأهيل والطب الطصيعي بكلية الطب / يامعة أسيو ا.د/ إيمان عباس محمود القاضي.    -1
 أستاا فسيولوييا الرياضة ورريس قسم علوم ال حة الرياضيةين شعبان علي.  .د/ عماد الدأ -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم علوم ال حة الرياضية تخ ا إصابات رياضيةد/ إس ا  عطا المحمدي.      -3

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
م أ وقاارار لجنااة 5/5/2019( المنعقاادة بتاااريخ 59ة الرياضااية بجلساات  رقاام )بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام علااوم ال ااح
 م.12/5/2019( بتاريخ 205الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتراح تسجيل البح  المقدم من الباحا / علاي أحماد حلماي ساليمان. المقياد بقسام علاوم ال احة الرياضاية )مان  -7672
"تــأثيرـبرنــ مجـج( للح ااول علااى دريااة المايسااتير فااي التربيااة الرياضااية فااي التربيااة الرياضااية بعنااوان الخااار 

 من السادة: تأهي  ـي ىـا عض ةـاألم ميةـا فخذيةـا مص بةـب  تمزقـا جزئ ـا متكررـ  ري ضيين"ـ
 ياضية وتأهيل بدنيأستاا مساعد بقسم علوم ال حة الرياضية تخ ا إصابات ر .م.د/ محمود فاروق صب ه.أ -1

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
 مدرس بقسم علوم ال حة الرياضية تخ ا إصابات رياضيةد/ محمد فاروق إب اهة .      -2

 بكلية التربية الرياضية / يامعة أسيو 
م أ وقاارار لجنااة 5/5/2019( المنعقاادة بتاااريخ 59بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام علااوم ال ااحة الرياضااية بجلساات  رقاام )

 م.12/5/2019( بتاريخ 205الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار
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ـ(23)
ـقيلـطالبـلراس تـي ي ()

لدريااة المايسااتير فااي التربيااة الرياضااية بقساام المناااهج وتاادريس التربيااة ب اافة نهاريااة إقتااراح قيااد الطاا   األتااي أساامارهم  -7673
م أ لحااين ورود الموافقااة النهاريااةأ بناااًء علااى مااا ورد ماان الساايد أ.د/نارااب رراابس 2018/2019م الجااامعي الرياضااية للعااا

( بتاااااريخ 205الجامعااااة لشاااائون الدراسااااات العليااااا والبحااااوا أ وموافقااااة لجنااااة الدراسااااات العليااااا والبحااااوا بجلسااااتها رقاااام )
 م.12/5/2019

ـا جنسيةـاإلسمـم
 كويتي طيرو أحمد خالد مجصل سليمان فواز الم -1
 كويتي بندر حجاج رفيد الع طي -2
 كويتي عصد هللا أحمد صالح نهار صياح الع طي -3
 كويتي باسل حجاج رفيد الع طي -4
  كويتي ماسر عادل ياسم أحمد الذكر هللا 5

 واف  المجل . :الق ار

ـ)إي لةـقيلـطالبـلراس تـي ي (
م أ بنااًء علاى 2018/2019مارهم بعد سدادهم الرسوم الدراسية المقررة للعام الجاامعي إقتراح إعادة قيد الط   األتي أس -7674

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205قرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )
ـم2018/2019أواًلـ:ـطالبـمرم ةـا م جستيرـ  ع مـا ج مع ـ

ـ)قسمـا تلريبـا ري ض ـوي ومـا مركة(ـ:ـ-
 محمد أحمد حسن مبارك. -2مان ريان محمد حسن.                            عط -1
 محمود عصد ال ه عصد المعطي أحمد. -3
ـ)قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية(ــ:ــــــ-
 ريهام يمال مهران. -2عصد هللا عرف  محمود.                                -1

ـم2018/2019اهـ  ع مـا ج مع ـث نيً ـ:ـطالبـمرم ةـا لكتور
ـ)قسمـا تلريبـا ري ض ـوي ومـا مركة(ـ:ـ-
 سيد هاشم سيد عصد المالك. -1

 واف  المجل . :الق ار

ـ)إ غ ءـقيلـطالبـلراس تـي ي (
لرساوم م ن ارًا لعادم ساداد ا2018/2019إقتراح إلةاء قيد الط   األتي أسمارهم بالفرقة األولى مايستير للعاام الجاامعي  -7675

( 205الدراسية أ وعدم إحضاار موافقاة الوحادة العساكرية أ بنااًء علاى قارار لجناة الدراساات العلياا والبحاوا بجلساتها رقام )
 م.12/5/2019المنعقدة بتاريخ 

ـ)قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية(ـ:ـ-
 د.وليد حسن مراد محم -2محمد علي عصد الرحيم محمد.                        -1
 راتب حسني راتب حسين. -4 عصد هللا محمد أحمد محمود.                         -3
 عمر  باس عصد العال قاسم. -5



 25 )مـا بعده صفحة      (

ـ(24)
ـ)قسمـا تلريبـا ري ض ـوي ومـا مركة(ـ:ـ-
 محمد سيد سعيد سليمان. -2رحا  ال ني سنوسي عصد الرازح.                  -1
 يوسف مختار رفاعي عصد السمي . -4                 محمود مدحت سيد يوسف.         -3
 علي محمد فاروح إبراهيم -6م طفى عصد الب ير سالم محمد.                    -5
ـ)قسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح(ـ:ـ-
 رانيا م طفى علي حسن -2هويدا عصد الحي رياض بركات.                     -1
 هاير أمير هريدو شلقم -4ف أحمد                     اعتدال محمد عصد اللطي -3
ـ)قسمـي ومـا صمةـا ري ضية(ـ:ـ-
 أسماء ممدوح أحمد محمد محمود -2إبراهيم حسين محمد أحمد.                          -1
 أفنان إسماعيل محمود سيد. -3
ـ)قسمـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضية(ـ:ـ-
 هند محمد وهمان خطا  -2ن محمد.                     هبة عصد الرحيم حسي -1

 واف  المجل . :الق ار

ـ)تجميلـقيلـطالبـلراس تـي ي (
إقتااراح تجميااد قيااد الباحاا / أحمااد ن اار الاادين أحمااد م ااطفى. بالفرقااة األولااى مايسااتير بقساام التاادريب الرياضااي وعلااوم  -7676

م ن اارًا لتعاقااده للعماال بدولااة الكويااتأ 30/9/2019م حتااى 1/10/2018الحركااة )ماان الخااارج( للعااام األول إعتبااارًا ماان 
علمااًا بأناا  ساادد الرسااوم الدراسااية المقااررة أ بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام التاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااة بجلساات  رقاام 

يخ ( المنعقااااااادة بتاااااااار 205م أ وقااااااارار لجناااااااة الدراساااااااات العلياااااااا والبحاااااااوا بجلساااااااتها رقااااااام )4/5/2019( بتااااااااريخ 177)
 م.12/5/2019

 واف  المجل . :الق ار

إقتااراح تجميااد قيااد الباحاا / عاا ء الاادين أحمااد محمااد ساا مة. بالفرقااة األولااى مايسااتير بقساام التاادريب الرياضااي وعلااوم  -7677
 م لرعامة والدت  المريضةأ علمًا بأن  سادد الرساوم الدراساية2018/2019الحركة )من الخارج( للعام األول للعام الجامعي 

م أ 4/5/2019( بتاااريخ 177المقااررة أ بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام التاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااة بجلساات  رقاام )
 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـ)ملـقيلـطالبـلراس تـي ي (
ح / سيد هاشم سيد عصد المالك. بمرحلة الدكتوراه بقسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة )مان الخاارج( إقتراح مد قيد البا -7678

م حتى يتطناى لا  اإلنتهااء مان إياراءات الرساالةأ علماًا بأنا  30/9/2019م حتى 1/10/2018لمدة عام لعام إعتبارًا من 
( بتااريخ 177دريب الرياضي وعلاوم الحركاة بجلسات  رقام )سدد الرسوم الدراسية المقررة أ بناًء على موافقة مجلس قسم الت

 م.12/5/2019( المنعقدة بتاريخ 205م أ وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوا بجلستها رقم )4/5/2019
 واف  المجل . :الق ار
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(25) 

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
تحانااات للمقااررات الن ريااة للف اال الدراسااي الطاااني ماان العااام الجااامعي إقتااراح إعتماااد أسااماء السااادة القااارمين بوضاا  اإلم -7679

( المنعقاادة 173م بنااًء علااى ماا ورد ماان أقساام الكليااة وموافقااة لجناة شاائون التعلايم والطاا   بجلساتها رقاام )2018/2019
 م.13/5/2019بتاريخ 

 أواًل: قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية
 وضع االمتحان النظرىالقائمون ب الفرقة املقرر م

 د/ أممن عصده محمد األولى الكرة الطاررة 1
 بكر أنور تهاميد/ 

أساسااااااااااااااااااايات ألعاااااااااااااااااااا   2
 المضر 

 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة األولى
 د/ مروة صصرو إبراهيم
 د/ دينا عصد الرحيم مهنى

 مبادئ التدريس 3
 

 أ.د/ محمود عصد الحليم عصد الكريم األولى
 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وة

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 أ.د/ كمال سليمان حسن الطانية أساسيات كرة اليد 4

 د/ حنان محمد احمد يعي ة
  د/ م طفى احمد عصد الوها 

 أ.م.د/ إممان سيد أحمد الطانية أساسيات الهوكي 5
 د/ خالد أبو السعود عصد هللا

 د/ أحمد عادل تميم
نة واأليهازة الوسارل المعي 6

 الرياضية
 كامل عصد المجيد قن وةأ.د/  الطالطة

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 د/ والء بدرو كامل

 أ.د/ محمود عصد الحليم عصد الكريم الطالطة أساسيات التقويم 7
 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وة

 د/ والء بدرو كامل
 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة الطالطة تدريس ألعا  المضر  8

 / مروة صصرو إبراهيمد
 د/ دينا عصد الرحيم مهنى

 ا.د/ أممن عصده محمد الطالطة تدريس كرة القدم 9
 د/ ع ام محمود علي
 د/ وليد محمد حسين

 أ.د/ كمال سليمان حسن الطالطة تدريس الجمباز 10
 د/ هبة محمد راتب أبو يازية

 د/ حسين أحمد الحاج
 د عصد الوها د/ م طفى أحم الطالطة تدريس مضمار 11

 د/ محمد ص ح أحمد فالح
 د/ محمد حسن السيد
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(26) 
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية تابع

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

طاااااااارح تاااااااادريس التربيااااااااة  
 (2الرياضية )

 أ.د/ محمود عصد الحليم عصد الكريم الرابعة
 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وة

 هاء سيد محمودأ.د/ ب
مناااااااااااااااااااااااهج الكشااااااااااااااااااااااافة  

 والمرشدات
 أ.د/ كمال سليمان حسن الرابعة

 د/ عزة كمال بدر
 د/ شيماء ماهر أحمد

 أ.د/ محمود عصد الحليم عصد الكريم الرابعة التربية الحركية 
 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وة

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 د/ عادل حسني السيد الرابعة تدريس كرة السلة  

 د/ وليد محمد حسين
 د/ أحمد يوسف محمد

 أ.د/ كمال سليمان حسن الرابعة تدريس يمباز 
 د/ هبة محمد راتب أبو يازية

 د/ م طفى أحمد عصد الوها  الرابعة تدريس مضمار 20
 د/ محمد ص ح أحمد فالح

 د/ بسام السيد محمد
 ثانيًا: قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

 لسادة القائمون بوض  االمتحان النظ ي ا الف اة المق ر م

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو  األولي مبادئ علم الحركة 1
 د/ خالد عصد المويود عصد الع يم

 د/ صالح عصد القادر عتريس األولي أساسيات الم ارعة 2
 د/ أسامة السيد تمام

 / خالد عصد المويود عصد الع يمد الطانية أساسيات الم كمة 3
 السيد علي عصد هللا شصيب د/

 الطانية أساسيات الميدان 4

 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم 
 أ.د/ حامد حسين أحمد 

 د/ أحمد إسماعيل
 د/ ليلى يمال مهنى

 د/ األمير عصد الستار حسن

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد الطالطة تخطيط التدريب الرياضي 5
 أ.د/ ماسر حسن حامد
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(27) 
 ريب الرياضي وعلوم احلركةتابع: قسم التد

 السادة القائمون بوض  االمتحان النظ ي  الف اة المق ر م

 الطالطة تدريب كرة القدم 6
 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان 

 د/ أحمد محمد حسين

 الطالطة تدريب كرة اليد 7

 أ.د/ مدحت شوقى طوس 
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد

 د/ طارح ص ح الدين سيد أ.

 الطالطة ب كرة الطاررةتدري 8

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو 
 د/ أحمد خضرو محمد 
 د/ مروة رمضان محمود

 د/ عصد الرحمن حسين إبراهيم 
 د/ طارح محمد عصد هللا

 الطالطة تدريب كرة سلة 9
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد
 د/ إنجي عادل متولي 

 الطالطة تدريب ألعا  المضر  10
 ينأ.د/ سمر م طفى حس
 د/ مروة صصرو إبراهيم
 د/ دينا عصد الرحيم مهنى

 الطالطة تدريب الدفاع عن النفس 11

   سد/ صالح عصد القادر عتري
 د/ هبة رشوان علي

 د/ علي نور الدين علي
 د/ أمل نادو

 الطالطة يمبازتدريب  12
 د/ وليد صالح عصد الجواد
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف

 الطالطة تدريب المبارزة 13

 أ.د/ سمر م طفى حسين
 د/ حاتم فتح هللا محمد
 د/ رشا ربي  فهمي

 د/ محمد محمود محمد عصد الرحيم

 الطالطة تدريب السباحة 14
 أ.د/ صالح محمد صالح 
 د/ خالد محمد عصد الكريم 

 الطالطة تدريب الم كمة 15
 أ.د/ محمود حسن حسين العربي  

 د/ السيد علي عصد هللا شصيب

 يدانم تدريب - 16
 الطالطة المضمار تدريب -

 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم
 أ.د/ حامد حسين أحمد  
 أ.د/ محمود عطية بخيت

 د/ أحمد إسماعيل 
 د/ ليلى يمال مهنى

 د/ األمير عصد الستار حسن
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(28) 
 تابع: قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

 السادة القائمون بوض  االمتحان النظ ي  الف اة المق ر م

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد الرابعة تقويم التدريب الرياضي 17
 أ.د/ ماسر حسن حامد

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد الرابعة مبادئ تدريب الناشئين 18
 أ.د/ ماسر حسن حامد

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو  الرابعة الميكانيكا الحيوية 19
 د/ خالد عصد المويود عصد الع يم

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان  الرابعة دمتدريب كرة الق 19
 د/ أحمد محمد حسين

 تدريب كرة اليد 20
 أ.د/ مدحت شوقى طوس  الرابعة

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد 

 تدريب كرة الطاررة 21

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو  الرابعة
 د/ أحمد خضرو محمد 
 د/ مروة رمضان محمود

 عصد الرحمن حسين إبراهيم  د/
 د/ طارح محمد عصد هللا

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد الرابعة تدريب كرة سلة 22
 د/ إنجي عادل متولي 

 تدريب ألعا  المضر  23
 أ.د/ سمر م طفى حسين الرابعة

 د/ مروة صصرو إبراهيم
 د/ دينا عصد الرحيم مهنى

 تدريب الدفاع عن النفس 24
  سصد القادر عتريد/ صالح ع الرابعة

 د/ هبة رشوان علي
 د/ علي نور الدين علي

 د/ أمل نادو
 د/ وليد صالح عصد الجواد الرابعة تدريب يمباز 25

 د/ ناهد محمد عصد اللطيف

 تدريب المبارزة 26
 أ.د/ سمر م طفى حسين الرابعة

 د/ حاتم فتح هللا محمد
 د/ رشا ربي  فهمي

 د/ محمد محمود محمد عصد الرحيم
 أ.د/ صالح محمد صالح  الرابعة تدريب السباحة 27

 د/ خالد محمد عصد الكريم 
 أ.د/ محمود حسن حسين العربي   الرابعة تدريب الم كمة 28

 د/ السيد علي عصد هللا شصيب

 تدريب ميدان - 
 الرابعة تدريب المضمار -

 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم
 أ.د/ حامد حسين أحمد  

 د/ أحمد إسماعيل 
 ليلى يمال مهنى د/

 د/ األمير عصد الستار حسن
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(29) 
 ثالثًا: قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

 )عملي( أساسيات السباحة 1

 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم  األولي
 أ.د/ صالح محمد صالح
 د/ خالد محمد عصد الكريم
 د/ مؤمن ط  عصد النعيم

 / شيرين ي ل شحات  د
 د/ عزة كمال بدر
 د/ هبة رشوان علي

 د/ خالد محمد سليمان الكردو

 األولي )عملي( أساسيات الجمباز اإلمقاعي 2

 د/ إنجي عادل متولي
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف
 د/ هبة محمد راتب أبو يازية

 أ.د/ يمال محمد علي الطانية مبادئ الترويح الرياضي 3
 محمد د/ بسام ص ح

 الطانية أساسيات التعصير الحركي 4
 د/ رانيا مرسى أبو العباسأ.

 أ.د/ سمر م طفى حسين
 د/ رشا ربي  فهمي علي

 أ.د/ يمال محمد على يوسف الطالطة القيادة في المجال الرياضي 5
 أ.د/ حازم كمال الدين عصد الع يم

 تخ ا يماعي كرة قدم 6
 الطالطة 

 سلطانأ.د/ محمد إبراهيم محمود 
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم
 د/ ع ام محمود علي
 د/ أحمد محمد حسين

 د/ هيسم صالح عصد الجواد

 الطالطة تخ ا يماعي كرة سلة 7

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 أ.د/ عادل حسني السيد
 د/ إنجي عادل متولي
 د/ وليد محمد حسين
 د/ أحمد يوسف محمد
 د/ محمد سيد بشير

 الطالطة ماعي كرة يدتخ ا ي 8

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد
 أ.د/ مدحت شوقي طوس

 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة
 أ.د/ م طفى أحمد عصد الوها 
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد

 د/ ب ل سيد هاشم
 د/ محمد عوض عصد الحليم
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(30) 
 ثالثًا: قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 القائمون بوضع االمتحان النظرى فرقةال املقرر م

 الطالطة تخ ا يماعي كرة طاررة 9

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو 
 أ.د/ أممن عصده محمد

 حنان محمد أحمد يعي ةأ.د/ 
 د/ أحمد خضرو محمد
 د/ مروة رمضان محمود
 د/ ع مت محمد سيد

 د/ عصد الرحمن حسين إبراهيم
 طارح محمد عصد هللاد/ 

 ر تهاميد/ بكر أنو 
 د/ أحمد يوسف محمد
 د/ محمد حسن السيد

 الطالطة تخ ا فردو دفاع عن النفس 10

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 د/ صالح عصد القادر عتريس

 د/ هبة رشوان علي
 د/ علي نور الدين علي 
 د/ أمل نادو مسعود

 الطالطة تخ ا فردو مبارزة 11
 سمر م طفى حسين أ.د/

 د/ حاتم فتح هللا محمد
 د/ محمد محمود محمد عصد الرحيم

 الطالطة تخ ا فردو ميدان 12

 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم
 أ.د/ حامد حسين أحمد
 أ.د/ محمود عطية بخيت
 د/ ليلى يمال مهنى
 د/ أحمد إسماعيل

 د/ محمد ص ح أحمد فالح
 د/ األمير عصد الستار حسن

 محمد د/ بسام ص ح
 د/ محمد حسن السيد

 الطالطة تخ ا فردو يمباز 13
 د/ شيماء ص ح سيد

 د/ هبة محمد راتب أبو يازية
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف
 د/ حسين أحمد الحاج

 الطالطة تخ ا فردو رف  أثقال 14
 أ.د/ حازم كمال الدين عصد الع يم
 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد

 د/ م طفى عنتر زيدان
 د/ عمرو أحمد محمد
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(31) 
 ثالثًا: قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

 الطالطة التدريب الميداني 15

 أ.د/ يمال محمد علي
 أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 ن ابراهيمأ.د/ابراهيم حسي

 أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

 أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم

 أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
 أ.م.د/شيماء ص ح سيد

 أ.م.د/ ع مت محمد سيد

 د/ هيسم صالح عصد الجواد 

 د/ م طفى عنتر زيدان 

 د/ عمرو احمد محمد 

   د/ محمد حسين ابراهيم
 د/ بسام ص ح محمد

13 
 التنمية اإلدارية في المجال الرياضي

 الرابعة
 أ.د/ يمال محمد على يوسف

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس

القاااااااااوانين واللاااااااااوارح المن ماااااااااة للهيئاااااااااات  14
 أ.د/ حازم كمال الدين عصد الع يم الرابعة الشبابية الرياضية

 عصد العزيز عصد الحميدأ.د/ مؤمن 

 أ.د/ يمال محمد علي الرابعة اإلع م الرياضي والع قات العامة 15
 د/ شيماء ص ح سيد

16 

 تخ ا يماعي كرة قدم

 الرابعة

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم
 د/ هيسم صالح عصد الجواد
 د/ ع ام محمود علي
   د/ أحمد محمد حسين

17 

 تخ ا يماعي كرة طاررة

 الرابعة

 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوو 
 أ.د/ أممن عصده محمد
 د/ أحمد خضرو محمد
 د/ ع مت محمد سيد
 د/ مروة رمضان محمود
 د/ بكر أنور تهامي
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(32) 
 تابًع: قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

18 

 ألعا  مضر  تخ ا يماعي

 الرابعة

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 د/ شيماء ص ح سيد
 د/ مروة صصرو إبراهيم
 د/ محمد حسين إبراهيم
 د/ دينا عصد الرحيم مهنى

19 

 تخ ا يماعي كرة يد
 

 الرابعة

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد
 أ.د/ مدحت شوقي طوس

 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة
 أ.د/ م طفى أحمد عصد الوها 
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد

 د/ ب ل سيد هاشم
 د/ محمد عوض عصد الحليم

 الرابعة تخ ا فردو دفاع عن النفس 20

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 د/ صالح عصد القادر عتريس

 د/ هبة رشوان علي
 د/ علي نور الدين علي 

 أمل نادو مسعودد/ 

21 
 تخ ا فردو م كمة

 الرابعة
 د/ خالد عصد المويود عصد الع يم
 د/ السيد علي عصد هللا شصيب

 د/ عمرو أحمد محمد

22 
 تخ ا فردو س ح

 الرابعة
 أ.د/ سمر م طفى حسين

 د/ ب ل سيد هاشم

 الرابعة تخ ا فردو مضمار 23

 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم
 أ.د/ حامد حسين أحمد
 أ.د/ محمود عطية بخيت
 د/ ليلى يمال مهنى
 د/ أحمد إسماعيل

 د/ محمد ص ح أحمد فالح
 د/ األمير عصد الستار حسن

 د/ بسام ص ح محمد
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(33) 
 تابًع: قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

 الرابعة تخ ا فردو ميدان 24

 الحكيم أ.د/ فؤاد رزح عصد
 أ.د/ حامد حسين أحمد
 أ.د/ محمود عطية بخيت
 د/ ليلى يمال مهنى
 د/ أحمد إسماعيل

 د/ محمد ص ح أحمد فالح
 د/ األمير عصد الستار حسن

 د/ بسام ص ح محمد

 الرابعة تخ ا فردو رف  أثقال 25

 أ.د/ حازم كمال الدين عصد الع يم
 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد

 تر زيداند/ م طفى عن
 د/ عمرو أحمد محمد

 الرابعة تخ ا فردو سباحة 26

 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم
 أ.د/ صالح محمد صالح
 د/ خالد محمد عصد الكريم
 د/ مؤمن ط  عصد النعيم
 د/ شيرين ي ل شحات 

 د/ عزة كمال بدر

 الرابعة تخ ا يماعي كرة سلة 27

 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 ي السيدأ.د/ عادل حسن

 د/ إنجي عادل متولي
 د/ وليد محمد حسين
 د/ أحمد يوسف محمد
 د/ محمد سيد بشير

 رابعًا: قسم علوم الصحة الرياضية

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

 التةذمة للرياضيين )الفرقة الرابعة( 1

 أ.د/ عماد الدين شعبان علي الرابعة
 د/ محمد فاروح إبراهيم

 نسرين نادو عصد الجيدد/ 
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(34) 
 تابع قسم علوم الصحة الرياضية

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

2 
إصااااااااااابات الم عااااااااااب واإلسااااااااااعافات 

 األولية
 الطالطة

 د/ محمود فاروح صصره
 د/ محمد فاروح براهيم
 د/ إسراء عطا المحمدو

 الطانية التشريح الوظيفي 3
 لدين أبوشادوأ.د/سمير محمد محي ا
 د/ محمد فاروح إبراهيم
 د/ إسراء عطا المحمدو

 الطانية الرياضة وصحة المجتم  4
 أ.د/سمير محمد محي الدين أبوشادو

 د/ نسرين نادو عصد الجيد
 د/ إسراء عطا المحمدو

 تربية القوام  5
الفرقة الطالطة 
 تدريس

 أ.د/ عماد الدين شعبان علي
 د/ محمد فاروح إبراهيم

 رين نادو عصد الجيدد/ نس

 خامسًا: قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية

 القائمون بوضع االمتحان النظرى الفرقة املقرر م

 مدخل علم النفس الرياضي 1
 أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم األولي

 د/ آالء أحمد محمد الطاهر

 األولي اإلح اء التطصيقي 2
 د/ محمود ع مت أحمدأ.

 د الحكيم رزح عصد الحكيمأ.د/ عص

 الطالطة شعبة إدارة سيكولويية الجماعات الرياضية 3
 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد
 د/ شيماء علي محمد لولي

 أ.د/ عماد سمير محمود الرابعة شعبة تدريب سيكلولويية التدريب والمنافسات 4
 د/ م طفى هاشم أحمد

 
 

 واف  المجل . :الق ار

اد تشاااااكيل ت اااااحيح المقاااااررات العملياااااة والن رياااااة للف ااااال الدراساااااي الطااااااني مااااان العاااااام الجاااااامعي إقتاااااراح إعتمااااا -7680
( 173م بناًء علاى ماا ورد مان أقساام الكلياة وموافقاة لجناة شائون التعلايم والطا   بجلساتها رقام )2018/2019

 م.13/5/2019المنعقدة بتاريخ 
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(35) 
 سم اإلدارة الرياضية والرتويحق

 الف اة اذولى
 اساسةات السباحة )عملي( -1

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 5 أ.م.د/شيماء ص ح سيد 34 أ.د/يمال محمد على
 67 أ.م.د/ ع مت محمد سيد 34  أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 77 د/ ب ل سيد هاشم 44 أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم
 60  د/ هيسم صالح عصد الجواد 54 أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم

 45 د/ م طفى عنتر زيدان  20 أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز
 50 د/ عمرو احمد محمد  69 أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد
 45 د/ محمد حسين ابراهيم  70 أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم
 45 د/ بسام ص ح محمد 35 أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
 5 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد 15 ردإ د/ خالد محمد سليمان الك

 اساسةات سباحه ) نظ ى (-2
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد ادنى أ.د/يمال محمد على

 ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 نىاد د/ ب ل سيد هاشم ادنى أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم

 ادنى د/ هيسم صالح عصد الجواد  ادنى أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  ادنى أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى .م.د/ شيرين ي ل شحات أ

أ.د/ ماااااااؤمن عصاااااااد العزياااااااز عصاااااااد  أدنى د/ خالد محمد سليمان الكردإ 
 الحميد

 أدني
 االيقاعي )عملي( الجمباز اساسةات-3

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 50 أ.م.د/شيماء ص ح سيد 50 أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

أ.د/ مااااااؤمن عصااااااد العزيااااااز عصااااااد  50 / شيرين ي ل شحات أ.م.د
 الحميد

50 

 االمقاعي )ن رو( الجمباز اساسيات-4
 الجلسات االسم الجلسات االسم

أ.د/رانيااااااا مرساااااااي أباااااااو العبااااااااس عصاااااااد 
 العزيز

 ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد ادنى

أ.د/ مااااااؤمن عصااااااد العزيااااااز عصااااااد  ادنى أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
 الحميد

 أدني
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(36) 
 الف اة الثانةه

 مبادئ الت ويح )نظ ي(-5
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد ادنى أ.د/يمال محمد على

 ادنى د/ هيسم صالح عصد الجواد  ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  ادنى أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم

سااااي أبااااو العباااااس عصااااد أ.د/رانيااااا مر 
 العزيز

 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم

 أدني أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد
   الح  ى )عملي(اساسةات التعبأل -6

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 38   أ.م.د/شيماء ص ح سيد 38 أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

   38 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 (اساسةات التعبأل  الح  ى )نظ ي  -7

 الجلسات االسم الجلسات االسم
أ.د/رانياااااا مرساااااي أباااااو العبااااااس عصاااااد 

 العزيز
 ادنى م.د/شيماء ص ح سيدأ. ادنى

   أدني أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 الف اة الثالثة

 القةادة في المجال ال ياضي )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد ادنى أ.د/يمال محمد على

 ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 ادنى د/ هيسم صالح عصد الجواد  ادنى مال الدين عصد الع يمأ.د/حازم ك

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  ادنى أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم

أ.د/رانيااااا مرسااااي أبااااو العباااااس عصااااد 
 العزيز

 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى ن ط  عصد النعيمأ.م.د/ مؤم

 أدني أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد ادنى أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 

 تخصص   ة ادم )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 9 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد 9 أ.د/يمال محمد على
 9 صد الجوادد/هيسم صالح ع 9 أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم
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(37) 
 تخصص   ة ادم )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
أ.د/ مااااااؤمن عصااااااد العزيااااااز عصاااااااد  ادنى أ.د/يمال محمد على

 الحميد
 ادنى

 أدني د/هيسم صالح عصد الجواد ادنى أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم
 تخصص   ة السله )عملي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 17 د/هيسم صالح عصد الجواد 3 تولى أ.م.د/ أنجى عادل م

 3 د/ وليد محمد حسين 3 د/محمد سيد بشير
 ( تخصص   ة السلة ) نظ ي 

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/هيسم صالح عصد الجواد ادنى أ.م.د/ أنجى عادل متولى 

 ادنى د/ وليد محمد حسين ادنى د/ محمد سيد بشير

 تخصص   ة الألد )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات ماالس

 13 د/ محمد حسين ابراهيم  13 د/ م طفى عنتر زيدان 
 13 د/ بسام ص ح محمد 13 د/هيسم صالح عصد الجواد
 تخصص   ة الألد )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ م طفى عنتر زيدان 

 ادنى ام ص ح محمدد/ بس ادنى د/ عمرو احمد محمد 

 تخصص   ة الطائ ة )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 1 د/ هيسم صالح عصد الجواد 1 أ.م.د/ ع مت محمد سيد
 تخصص   ة الطائ ة )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ هيسم صالح عصد الجواد ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد

 تخصص دفاع )عملي(
 الجلسات االسم جلساتال االسم

 11 د/ م طفى عنتر زيدان  11 أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد
 11 د/ عمرو احمد محمد  11 د/هيسم صالح عصد الجواد

 تخصص دفاع )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد
 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى الجوادد/هيسم صالح عصد 
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(38) 
 تخصص مبارزة )عملي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 1 د/ محمد حسين ابراهيم  1 د/ م طفى عنتر زيدان 
   1 د/ عمرو احمد محمد 

 تخصص مبارزة )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى  د/ محمد حسين ابراهيم ادنى د/ م طفى عنتر زيدان 

   ادنى د/ عمرو احمد محمد 
 تخصص مألدان )عملي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 20 د/هيسم صالح 15 د/ ليلى يمال مهنى 
 20 د/ بسام ص ح محمد 20 د/ عمرو احمد محمد 

 تخصص مألدان )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ ليلى يمال مهنى
 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ عمرو احمد محمد 

 تخصص جمباز )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 1 د/ بسام ص ح محمد 1 د/ عمرو احمد محمد 
 تخصص جمباز )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ عمرو احمد محمد 

 تخصص اثقال )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 7 د/ محمد حسين ابراهيم  7 د/ م طفى عنتر زيدان 
 7 د/ بسام ص ح محمد 7 د/ عمرو احمد محمد 
 تخصص اثقال )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ م طفى عنتر زيدان 

 ادنى محمد د/ بسام ص ح ادنى د/ عمرو احمد محمد 

 تدريب مألدانى
 5 أ.م.د/شيماء ص ح سيد 5 أ.د/يمال محمد على
 5 أ.م.د/ ع مت محمد سيد 5 أ.د/عمرو محمد ابراهيم
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(39) 
 15 د/ هيسم صالح عصد الجواد  5 أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم

 20 د/ م طفى عنتر زيدان  5 أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم
 20 د/ عمرو احمد محمد  5 لعباس عصد العزيزأ.د/رانيا مرسي أبو ا

 20 د/ محمد حسين ابراهيم  5 أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد
 20 د/ بسام ص ح محمد 5 أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم
 5 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد 5 أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 

 الف اة ال ابعة
 التنمةة االدارية )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات ماالس
 ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد ادنى أ.د/يمال محمد على

 ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 ادني د/ب ل سيد هاشم ادنى أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  ادنى أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم

 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى سي أبو العباس عصد العزيزأ.د/رانيا مر 

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم

أ.د/ مااااااااااؤمن عصااااااااااد العزيااااااااااز عصااااااااااد  ادنى أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
                   الحميد         

 

 أدني

 القوانألن واللوائح )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد ادنى أ.د/يمال محمد على

 ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 أدني د/ب ل سيد هاشم ادنى أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  دنىا أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم

 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم

أ.د/ مااااااااااااااااؤمن عصاااااااااااااااااد               ادنى أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
 الحميد     العزيز   

 

 أدني

 االعالم ال ياضي )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى أ.م.د/شيماء ص ح سيد ادنى أ.د/يمال محمد على

 ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 دنيأ د/ب ل سيد هاشم ادنى أ.د/حازم كمال ا+لدين عصد الع يم

 ادنى د/ م طفى عنتر زيدان  ادنى أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم
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(40) 
 ادنى د/ عمرو احمد محمد  ادنى أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم

أ.د/ مااااؤمن عصااااد العزيااااز عصااااد  ادنى م.د/ شيرين ي ل شحات أ.
 الحميد

 أدني

 تخصص   ة ادم )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 2 د/ محمد حسين ابراهيم  2 أ.د/يمال محمد على
 2 د/ بسام ص ح محمد 2 د/ ب ل سيد هاشم 

 تخصص   ة ادم )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى ل محمد علىأ.د/يما

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ ب ل سيد هاشم 

 تخصص   ة طائ ة )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 16 د/ محمد حسين ابراهيم  16 أ.م.د/ ع مت محمد سيد
 16 د/ بسام ص ح محمد 16 د/ ب ل سيد هاشم 

 تخصص   ة طائ ة )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ ب ل سيد هاشم 

 تخصص العاب مض ب )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 15 د/ محمد حسين ابراهيم  15 د/ عمرو احمد محمد
 15 ام ص ح محمدد/ بس 10 د/ ب ل سيد هاشم 

أ.د/ مااااااؤمن عصااااااد العزيااااااز عصااااااد 
 الحميد

5   
 (تخصص العاب مض ب )نظ ي 

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ عمرو احمد محمد

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ ب ل سيد هاشم 

أ.د/ ماااؤمن عصاااد العزياااز عصاااد 
 الحميد

   أدني
 )عملي(تخصص   ة يد 

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 1 د/ محمد حسين ابراهيم  1 د/ ب ل سيد هاشم 
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(41) 
 تخصص   ة يد )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ ب ل سيد هاشم 

 تخصص دفاع )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 5 د/ بسام ص ح محمد 5 واليزيدأ.م.د/ احمد محمد احمد اب
 5 د/ محمد حسين ابراهيم  5 د/ عمرو احمد محمد

 تخصص دفاع )نظ ي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ عمرو احمد محمد

 تخصص مالكمه )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات سماال

 10 د/ بسام ص ح محمد 5 د/ ب ل سيد هاشم 
 10 د/ محمد حسين ابراهيم  10 د/ عمرو احمد محمد

   5 أ.د/ مؤمن عصد العزيز عصد الحميد
 تخصص مالكمه )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ ب ل سيد هاشم 

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى حمد محمدد/ عمرو ا

 تخصص سالو )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 2 د/ بسام ص ح محمد 2 د/ ب ل سيد هاشم 
 2 د/ محمد حسين ابراهيم  2 د/ سمر م طفى حسين 
 تخصص سالو )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى محمد د/ بسام ص ح ادنى د/ ب ل سيد هاشم 

 ادنى د/ محمد حسين ابراهيم  ادنى د/ سمر م طفى حسين 

 تخصص مضمار )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 12 د/ بسام ص ح محمد 12 د/ ب ل سيد هاشم 
 5 د/ ليلى يمال مهنى 12 د/ عمرو احمد محمد
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(42) 
 تخصص مضمار )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى ل سيد هاشم د/ ب 

 ادنى د/ ليلى يمال مهنى  ادنى د/ عمرو احمد محمد

 تخصص مألدان )عملي(
 الجلسات االسم الجلسات االسم

 1 د/ بسام ص ح محمد 1 د/ ب ل سيد هاشم 
   1 د/ محمد حسين ابراهيم 
 تخصص مألدان )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى ل سيد هاشم د/ ب 

   ادنى د/ محمد حسين ابراهيم 
 تخصص اثقال )عملي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 3 د/ م طفى عنتر 3 د/ ب ل سيد هاشم 

 3 د/ عمرو احمد محمد 3 د/ محمد حسين ابراهيم 
 تخصص اثقال )نظ ي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 ادنى د/ م طفى عنتر ادنى سيد هاشم د/ ب ل 

 ادنى د/ عمرو احمد محمد ادنى د/ محمد حسين ابراهيم 
 تخصص سباحة )عملي(

 الجلسات االسم الجلسات االسم
 2 أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم 2 أ.د/عمرو محمد ابراهيم

   2 أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
 (تخصص سباحة )نظ ي 

 لساتالج االسم الجلسات االسم
أ.م.د/ مااااااااؤمن طاااااااا  عصااااااااد  ادنى أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 النعيم
 ادنى

   ادنى أ.م.د/ شيرين ي ل شحات 
 تدريب مألداني )عملي(
 5 أ.م.د/شيماء ص ح سيد 5 أ.د/يمال محمد على
 5 أ.م.د/ ع مت محمد سيد 5 أ.د/عمرو محمد ابراهيم

 20 شمد/ ب ل سيد ها 5 أ.د/حازم كمال الدين عصد الع يم
 20 د/ م طفى عنتر زيدان  5 أ.د/ابراهيم حسين ابراهيم
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(43) 
 20 د/ عمرو احمد محمد  5 أ.د/رانيا مرسي أبو العباس عصد العزيز

 20 د/ محمد حسين ابراهيم  5 أ.م.د/ احمد محمد احمد ابواليزيد
 20 د/ بسام ص ح محمد 5 أ.م.د/ مؤمن ط  عصد النعيم
   5 ات أ.م.د/ شيرين ي ل شح
 تخصص سلة ) نظ ي (
 3 د/ عمرو احمد محمد 3 أ.م.د/ ع مت محمد سيد
 3 د/ بسام ص ح محمد 3 د/ محمد حسين ابراهيم
 تخصص سلة )عملي(

 ادنى د/ عمرو احمد محمد ادنى أ.م.د/ ع مت محمد سيد
 ادنى د/ بسام ص ح محمد ادنى د/ محمد حسين ابراهيم

 قسم علوم الصحة الرياضية
 )ن رو( فسيولوييا اإلنسان -1

ساااامير محمااااد محااااي الاااادين أ.د/ 
 أبوشادو

 ادنى .م.د/ محمود فاروح صصرهأ ادنى
 د/ محمد فاروح إبراهيم ادنى أ.د/ عماد الدين شعبان علي

 
 ادنى

 د/ إسراء عطا المحمدو
 

 أدني أ.د/ سلوو محمد سليم أدني
 أ.د/ ايناس أحمد حامد

 
 دنيأ أ.د/ منى فاروح محمد أدني

 أ.د/ مروة عصد العزيز أحمد
 

أ.د/ نشاااااااااااااوو علاااااااااااااى عصاااااااااااااد  أدني
 المطلب

 أدني
د/ عااااازة صااااا ح الااااادين عصاااااد  أدني أ.د/ ابتهال أنور سيد 

 الحفيظ 
 أدني

 أدني د/ أسماء محمد سيد  أدني د/ إممان سيد حسن

د/ نسااااااااااارين محماااااااااااود عصاااااااااااد  أدني د/ سالي أنور سيد
 الراضي

 أدني

 رقة الطانية (التشريح الوظيفي ) الف -2
ساااامير محمااااد محااااي الاااادين أ.د/ 

 أبوشادو
 ادنى .م.د/ محمود فاروح صصرهأ ادنى

 د/ محمد فاروح إبراهيم ادنى أ.د/ عماد الدين شعبان علي
 

 ورقة 560
 د/ إسراء عطا المحمدو

 
   أدني

 الرياضة وصحة المجتم  ) الفرقة الطانية ( -3
ساااامير محمااااد محااااي الاااادين أ.د/ 

 أبوشادو
 ادنى .م.د/ محمود فاروح صصرهأ ادنى

 د/ نسرين نادو عصد الجيد ادنى أ.د/ عماد الدين شعبان علي
 

 ورقة 575
 د/ إسراء عطا المحمدو

 
   أدني

 شعبة تدريس ( –تربية القوام ) الفرقة الطالطة  -4
ساااامير محمااااد محااااي الاااادين أ.د/ 

 أبوشادو
 ادنى .م.د/ محمود فاروح صصرهأ ادنى

 د/ محمد فاروح إبراهيم ورقة 196 ين شعبان عليأ.د/ عماد الد
 

 أدني 
 د/ إسراء عطا المحمدو

 
   أدني
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(44) 
 ( يمي  الشعب عملي  )الفرقة الطالطة - الم عب واالسعافات األولية إصابات الم عب  -5

ساااامير محمااااد محااااي الاااادين أ.د/ 
 أبوشادو

.م.د/ محماااااااااااااود فااااااااااااااروح أ يلسة عملي 46
 صصره

 عملي ةيلس 70   
 د/ محمد فاروح إبراهيم عملي ةيلس 70 أ.د/ عماد الدين شعبان علي  

 
 يلسااة عملااي 45   
 د/ إسراء عطا المحمدو أدني

 
أ.د/ عصااااااااااااااااااااااااااااادالحكيم رزح  يلسة عملي 45

 عصدالحكيم
 عملي ةيلس 40

 أ.د/ عماد سمير محمود
 

 د/ م طفى هاشم أحمد عملي ةيلس 45
 

 عملي ةيلس 30
 د/ نسرين نادإ عصد الجيد عملي ةيلس 40 فيأ.د/ محمود ع مت العطي

 
 عملي ةيلس 60

 يلسة عملي 30 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد يلسة عملي 45 د/ شيماء علي محمد لولي
   يلسة عملي 20 د/ آالء محمد الطاهر
 ( يمي  الشعب ن رو  )الفرقة الطالطة - الم عب واالسعافات األولية إصابات الم عب 

حمااااد محااااي الاااادين ساااامير مأ.د/ 
 أبوشادو

.م.د/ محماااااااااااااود فااااااااااااااروح أ حد أدنى   
 صصره

     حد أدنى  
 د/ محمد فاروح إبراهيم ادنى    أ.د/ عماد الدين شعبان علي  

 
 حد أدنى    

 د/ إسراء عطا المحمدو
 

     ورقة 550
 
 الفرقة الرابعة يمي  الشعب )ن رو( تةذمة للرياضيينال - 6 

الاااادين ساااامير محمااااد محااااي أ.د/ 
 أبوشادو

 ادنى د/ / إسراء عطا المحمدو ورقة  150
 د/نسرين نادو عصد الجيد أدني  أ.د/ عماد الدين شعبان علي

 
 ورقة 500

 وم الرتبوية والنفسية الرياضيةقسم العل
 النفس الرياضي ) الفرقة األولي (  مدخل علم -1

 أ.د/ محمود ع مت أحمد أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم 
 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد أ.د/ عماد سمير محمود 
 د/ م طفي هاشم أحمد د/ شيماء على محمد لولي
  د/ االء أحمد محمد الطاهر 

 التطصيقي ) الفرقة األولي ( اإلح اء -2
 أ.د/ محمود ع مت أحمد أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم 

 دأ.د/ عصد هللا فرغلي أحم أ.د/ عماد سمير محمود 
 د/ م طفي هاشم أحمد د/ شيماء على محمد لولي
  د/ االء أحمد محمد الطاهر 

 سيكولويية الجماعات الرياضية ) الفرقة الطالطة إدارة ( -3
 أ.د/ محمود ع مت أحمد أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم 

 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد أ.د/ عماد سمير محمود 
 / م طفي هاشم أحمدد د/ شيماء على محمد لولي
  د/ االء أحمد محمد الطاهر 
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(45) 
 والمنافسات ) الفرقة الرابعة تدريب ( التدريبسيكولويية  -4

 أ.د/ محمود ع مت أحمد أ.د/ عصد الحكيم رزح عصد الحكيم 
 أ.د/ عصد هللا فرغلي أحمد أ.د/ عماد سمير محمود 
 د/ م طفي هاشم أحمد د/ شيماء على محمد لولي

  / االء أحمد محمد الطاهر د

 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية
 المادة/ الكرة الطاررة ) عملي(:  الفرقة األولى
 عدد الجلسات االسااااااااااام عدد الجلسات االسااااااااااام

 42  أ.د/ محمد أحمد الحفناوو  80 أ.د/ أممن عصده محمد                
 96 روة رمضان محمودد/ م 150 مدد/ بكر أنور تهامي مح
 71 د/ ع مت محمد سيد 112 د/ أحمد يوسف محمد

 71 د/ طارح محمد عصد هللا 56 د/ عصد الرحمن حسين إبراهيم 
 المادة/ الكرة الطاررة ) ن رو(

 عدد األوراح االسااااااااااام عدد األوراح االسااااااااام
 ورقة 450 / بكر أنور تهامي محمدد أدنى الكريم دأ.د/محمود عصد الحليم عص

 أدنى د/ مروه صصرو إبراهيم أدنى أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

 أدنى د/ عزه كمال بدر عصد العال أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود

 أدنى د / ع ام محمود علي أدنى أ.د/ عادل حسني السيد

 أدنى د/ خالد أبو السعود عصد هللا ورقة 450 أ.د/ أممن عصده محمد

 أدنى د د/ وليد محمد حسين مرسي أدنى أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

 أدنى محمد د/ أحمد عادل تميم أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد يعي  

 أدنى د/ أحمد يوسف محمد أدنى د/ هب  محمد راتب أبو يزية

 أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم أدنى د/ محمد ص ح فالح

   أدنى د/ شيماء ماهر أحمد
 المادة/ ألعا  مضر  ) عملي(

 عدد الجلسات االساااااااااام عدد الجلسات االسااااااااام
 125 زيةاد/ هب  محمد راتب أبو ي 130 د/ مروه صصرو إبراهيم
 100 د / ع ام محمود علي 130 د/ دينا عصد الرحيم مهني

 50 أ.د/ عادل حسني السيد 21 هشام  محمد عصد الحليم )منتد (
 70 د/ محمد حسين إبراهيم 40 د/ محمد ص ح أحمد فالح

   75 د/وليد محمد حسين
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(46) 
 المادة/ ألعا  مضر  ) ن رو(

 عدد األوراح االسااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااااام
 أدنى د/ بكر أنور تهامي محمد أدنى الكريم دأ.د/محمود عصد الحليم عص

 ورقة 450 د/ مروه صصرو إبراهيم أدنى د قن وهأ.د/ كامل عصد المجي
 أدنى د/ شيماء ماهر أحمد محمد أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود

 ورقة 450 د/ دينا عصد الرحيم مهني أدنى أ.د/ عادل حسني السيد
 أدنى د/ أحمد يوسف محمد أدنى أ.د/ أممن عصده محمد

 أدنى حليمعصد ال د/ محمد عوض أدنى أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

 أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد يعي  

 أدنى د/ والء بدرو كامل علي أدنى د/ هب  محمد راتب أبو يزية

 أدنى  محمد  / بسام السيدد أدنى د/ محمد ص ح فالح

 المادة/ مبادئ التدريس ) ن رو( 
 عدد األوراح اااماالساااااااااا عدد األوراح االساااااااااام

 أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد يعي   ورقة 450 أ.د/محمود عصد الحليم عب الكريم

 أدنى د/ محمد ص ح فالح ورقة 450 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

 أدنى د/ بكر أنور تهامي محمد أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود

 أدنى د/ حسين أحمد الحاج أدنى أ.د/ عادل حسني السيد

 أدنى د/ عزه كمال بدر عصد العال أدنى .د/ أممن عصده محمدأ

 أدنى د / ع ام محمود علي أدنى أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

 أدنى د/ محمد حسن السيد أدنى د/ أحمد عادل تميم

 أدنى د/ والء بدرو كامل أدنى د/ أحمد يوسف محمد

 أدنى د/ بسام السيد محمد أدنى د/ شمياء ماهر أحمد
   أدنى دينا عصد الرحيم مهني د/

 -الف اة الثانةة :
 المادة/ أساسيات كرة اليد ) عملي(

 عدد الجلسات االساااااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااااااام
 60 أ.م. د/إممان سيد أحمد 60 أ.د/ كمال سليمان حسن علي
 146 د/ محمد عوض عصد الحليم 60 أ..د/ م طفى أحمد السباعي

 40 أ.د/ مدحت شوقي طوس 92 د/ حسين أحمد الحاج
 83 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد 60 د/ ب ل سيد هاشم

   60 أ.د/ حنان محمد أحمد 
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(47) 
 المادة/ أساسيات كرة اليد ) ن رو(

 عدد األوراح االساااااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااااام
 أدنى د/ أحمد عادل تميم محمد رقةو  270 كمال سليمان حسن عليأ.د/

 أدنى د د/ وليد محمد حسين أدنى أ.د/ أممن عصده محمد
 أدنى د/ أحمد يوسف محمد ورقة 270 أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

 أدنى د/ شيماء ماهر أحمد محمد ورقة 260 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي  

 أدنى د/ دينا عصد الرحيم مهني أدنى أ.م.د/إممان سيد أحمد
 أدنى عزة كمال بدرد/  أدنى د/ هب  محمد راتب أبو يازية

 أدنى عصد الحليم د/ محمد عوض أدنى د/ بكر أنور تهامي محمد

 أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم أدنى د/ مروه صصرو إبراهيم

 أدنى د/ والء بدرو كامل علي أدنى د / ع ام محمود علي

 أدنى محمد عصد / بسام السيدد أدنى د/ خالد أبو السعود عصد هللا

 المادة/ أساسيات الهوكي ) عملي(
 عدد الجلسات االسااااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااااام

 140 د/ شيماء ماهر أحمد محمد 140 د/ خالد أبو السعود عصد هللا
 140 محمد عصد / بسام السيدد 140 د/ أحمد عادل تميم محمد

   72 السيد د/ محمد حسن
 المادة/ أساسيات الهوكي ) ن رو(

 عدد األوراح االساااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااام
 أدنى د/ وليد محمد حسين مرسي أدنى كمال سليمان حسن عليأ.د/

 ورقة 255 د/ أحمد عادل تميم محمد أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود
 أدنى سف محمدد/ أحمد يو  أدنى أ.د/ أممن عصده محمد
 ورقة 255 د/ شيماء ماهر أحمد محمد أدنى أ.م.د/إممان سيد أحمد

 أدنى د/ دينا عصد الرحيم مهني أدنى زيةاد/ هب  محمد راتب أبو ي
 أدنى عزة كمال بدرد/  أدنى د/ محمد ص ح فالح

 أدنى عصد الحليم د/ محمد عوض أدنى د/ بكر أنور تهامي محمد

 أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم أدنى يمد/ مروه صصرو إبراه

 أدنى د/ والء بدرو كامل علي أدنى د / ع ام محمود علي

 أدنى محمد / بسام السيدد ورقة 255 د/ خالد أبو السعود عصد هللا
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(48) 
 -الثالثة :الف اة 

 المادة/ الوسارل التعليمية ) عملي(
 عدد الجلسات ااااااااماالسااااا عدد الجلسات االساااااااااااااام

 114 د/ عزة كمال بدر 60 الكريم دأ.د/محمود عصد الحليم عص
 118 د/ والء بدرو كامل علي 60 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

 50 د/ محمدحسن السيد إبراهيم   70 أ.د/ بهاء سيد محمود
 التعليمية ) ن رو( المادة/ الوسارل

 عدد األوراح ساااااااااااااماال عدد األوراح االسااااااااااام
 أدنى أ.م.د/إممان سيد أحمد أدنى الكريم دأ.د/محمود عصد الحليم عص

 أدنى مروة صصرو إبراهيمد/  أدنى أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

 أدنى د/ عزة كمال بدر أدنى كمال سليمان حسن عليأ.د/

 أدنى د/ أحمد عادل تميم ورقة 285 أ.د/ بهاء سيد محمود

 أدنى د/ شيماء ماهر أحمد محمد أدنى أ.د/ عادل حسني السيد

 أدنى د/ دينا عصد الرحيم مهني أدنى أ.د/ أممن عصده محمد

 ورقة 285 د/ والء بدرو كامل علي أدنى أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

   أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة
 المادة/ أساسيات التقويم ) ن رو(

 عدد األوراح االسااااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااام
 أدنى أ.م.د/إممان سيد أحمد أدنى الكريم دأ.د/محمود عصد الحليم عص

 أدنى د/ بكر أنور تهامي محمد أدنى أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

 أدنى د/ عزة كمال بدر أدنى كمال سليمان حسن عليأ.د/

 أدنى د عادل تميمد/ أحم ورقة 285 أ.د/ بهاء سيد محمود

 أدنى د/ شيماء ماهر أحمد محمد أدنى أ.د/ عادل حسني السيد

 أدنى د/ دينا عصد الرحيم مهني أدنى أ.د/ أممن عصده محمد

 ورقة 285 د/ والء بدرو كامل علي أدنى أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

   أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد يعي ة
 (المادة/ التدريب الميداني ) عملي

 عدد الجلسات االساااااااااااام عدد الجلسات االسااااااااااااام 
 25 أحمد السباعيأ..د/ م طفى  25 أ.د/محمود عصد الحليم عب الكريم

 25 أ.د/ بهاء سيد محمود 25 كمال سليمان حسن عليأ.د/
 25 أ.م.د/إممان سيد أحمد 25 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي  
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(49) 
 ( تدريس ألعا  الجما ية1المادة/ اختيارو )

 تدريس ألعا  المضر  )عملي (   
 عدد الجلسات االساااااااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااااام 

 10 أ.م.د/إممان سيد أحمد  10 د/ مروه صصرو إبراهيم
 10 د/ عزة كمال بدر 10 د/ دينا عصد الرحيم مهني

 تدريس ألعا  المضر  ) ن رو(
 عدد األوراح االساااااااااااااام عدد األوراح ااااااااماالساااااا

 أدنى أ.م.د/إممان سيد أحمد  أدنى د/ مروه صصرو إبراهيم
 أدنى د/ عزة كمال بدر أدنى د/ دينا عصد الرحيم مهني
 تدريس كرة القدم ) عملي(

 عدد الجلسات االساااااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااااام 
 28  هيطم صالح عصد الجوادد/ 28 حمد إبراهيم سلطانمأ.د/ 

 28 أحمد محمد حسيند/  28 د / ع ام محمود علي
 تدريس كرة القدم ) ن رو(

 عدد األوراح االساااااااااااااام عدد األوراح االسااااااااااااااام
 أدنى د/ محمد ص ح فالح  أدنى أ.د/ عادل حسني السيد
 أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم ورقة135 د / ع ام محمود علي

 أدنى د/ أحمد عادل تميم أدنى د/ عزة كمال بدر
 ( تدريس الرياضات الفردمة2المادة/ اختيارو )

 تدريس يمباز ) عملي(
 عدد الجلسات االسااااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااااام 

 7 للطيفناهد محمد عصد اد/  7 د/ هب  محمد راتب أبو يزية
 7 د/ حسين أحمد الحاج 7 وليد صالح عصد الجوادد/ 

 تدريس يمباز ) ن رو(
 عدد األوراح االساااااااااااااام عدد األوراح االسااااااااااااااام

 أدنى د/ عزه كمال بدر عصد العال أدنى د/ هب  محمد راتب أبو يزية
 أدنى د/ حسين أحمد الحاج أدنى د/ محمد ص ح فالح

 ريس المضمار ) عملي(تد
 عدد الجلسات االساااااااااااام عدد الجلسات االسااااااااااااام 

 16 محمد عصد / بسام السيدد 16 د/ محمد ص ح فالح 
 15 ليلي يمال مهنيد/ 16 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 15 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم  15 د/ األمير عصد الستار
 15 د/ أحمد إسماعيل عطمان  16 ىد/ بسام ص ح محمد عل
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(50) 
 تدريس المضمار ) ن رو(

 عدد األوراح االساااااااااااام عدد األوراح االسااااااااااااام
 أدنى محمد عصد / بسام السيدد 150 د/ محمد ص ح فالح 

 أدنى زيةاد/ هب  محمد راتب أبو ي أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم
 الفرقة الرابعة

 دة/ طرح تدريس التربية الرياضية ) ن رو(الما
 عدد األوراح االسااااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااام

 أدنى  د/ أحمد عادل تميم ورقة 185 أ.د/محمود عصد الحليم عب الكريم

 أدنى د/ والء بدرو كامل علي أدنى أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

   أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود
 مادة/ مناهج الكشافة والمرشدات ) عملي(ال

 عدد الجلسات االساااااااااام عدد الجلسات االسااااااااام 
 39 د د/ وليد محمد حسين مرسي 39 كمال سليمان حسن عليأ.د/

 39 د/ أحمد يوسف محمد 39 د/ محمد ص ح فالح 

 المادة/ مناهج الكشافة والمرشدات ) ن رو(
 عدد األوراح االساااااااااااااام ألوراحعدد ا االساااااااااام

 أدنى د/ وليد محمد حسين مرسي ورقة 185 كمال سليمان حسن عليأ.د/

 أدنى د/ أحمد يوسف محمد أدنى د/ محمد ص ح فالح 

 المادة/ التربية الحركية ) ن رو(
 عدد األوراح االسااااااااااااام عدد األوراح االساااااااااام

 أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود أدنى الحليم عب الكريمأ.د/محمود عصد 

 أدنى د/ والء بدرو كامل علي ورقة 185 أ.د/ كامل عصد المجيد قن وه

 ( تدريس ألعا  الجما ية1المادة/ اختيارو )
 تدريس كرة السلة ) عملي(
 عدد الجلسات اااماالساااااا عدد الجلسات االساااااااااام
 39 د/ وليد محمد حسين مرسي 39 أ.د/ عادل حسني السيد

 39 د/ أحمد يوسف محمد 39 إنجي عادل متوليد/ 
 تدريس كرة السلة ) ن رو(

 عدد األوراح االسااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااام
 أدنى / وليد محمد حسين مرسيد د ورقة 185 أ.د/ عادل حسني السيد

 أدنى يوسف محمدد/ أحمد  أدنى د/ عزه كمال بدر عصد العال
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(51) 
 ( تدريس الرياضات الفردمة2المادة/ اختيارو )

 تدريس يمباز ) عملي(
 عدد الجلسات االسااااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااااام 

 28 وليد صالح عصد الجوادد/  28 د/ هب  محمد راتب أبو يزية
 28 د/ حسين أحمد الحاج 28 ناهد محمد عصد اللطيفد/ 

 تدريس يمباز ) ن رو(

 تدريس المضمار ) عملي(
 عدد الجلسات اااااااااماالساااا عدد الجلسات االساااااااااااام 

 5 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم 5 د/ محمد ص ح فالح 
 5 محمد  / بسام السيدد 5 د/ محمد حسن السيد إبراهيم
 تدريس المضمار ) ن رو(

 عدد األوراح االساااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااام
 أدنى ةزياد/ هب  محمد راتب أبو ي أدنى د/ محمد ص ح فالح 

 أدنى محمد  / بسام السيدد أدنى د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 المادة/ التدريب الميداني عملي                            
 عدد الجلسات االساااااااااااام عدد الجلسات االساااااااااااام
 8 / ع ام محمود علي د د 7 كامل عصد المجيد قن وهأ.د/ 
 8 خالد أبو السعود عصد هللا د/ د 7 علي كمال سليمان حسنأ.د/

 8 د د/ وليد محمد حسين مرسي 7 أ.د/ حنان محمد أحمد يعي  
 8 محمد د/ أحمد عادل تميم 7 أحمد السباعيأ..د/ م طفى 

 8 د/ شيماء ماهر أحمد محمد 8 أ.م.د/ إممان سيد أحمد
 8 د/ أحمد يوسف محمد 8 زيةاد/ هب  محمد راتب أبو ي

 8 عصد الحليم د/ محمد عوض 8 د ص ح فالحد/ محم
 8 د/ محمد حسن السيد إبراهيم 8 د/ بكر أنور تهامي محمد
 8 د/ والء بدرو كامل علي 8 د/ مروه صصرو إبراهيم

 8 محمد عصد / بسام السيدد 8 د/ عزه كمال بدر عصد العال
 

  

 عدد األوراح االسااااااااااااام عدد األوراح االساااااااااااااام
 أدنى د/ عزه كمال بدر عصد العال 125 زيةاد/ هب  محمد راتب أبو ي

 أدنى د/ حسين أحمد الحاج أدنى د/ محمد ص ح فالح
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(52) 
 قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

ـ-:*ـا موالـا عم يةـــ
 أواًل:ـا فرقةـاألو  

  (ـج سة138اس سي تـا مص ريةـ)ـ-1

 أ.د/ احمد ص ح  الدين قراعة    
 د /عادل ايراهيم احمد0ا
 د/ مروة رمضان محمود0م0ا

 د/ رشا ربي  فهمي
 د/اسامة السيد تمام

 يلسة 38
 يلسة 33
 يلسة 55
 يلسة 57
 يلسة 81

 أ.د/ صالح محمد صالح         
 ية بخيتأ.د/ محمود عط

 أ.م.د/ خالد محمد عصدالكريم
 د/ محمود محمود خليجي

 يلسة 30
 يلسة 41
 يلسة 24
 يلسة 87

 -ث نيً ـ:ا فرقةـا ث نيةـ:

 (ـج سة121أس سي تـا مالكمةـ)ـ-3 (ـج سة160اس سي تـا ميلانـ)ـ-2

 د/ فؤاد رزح عصد الحكيم0ا
 د حامد حسين احمد0ا
 د/ سمر م طفى حسين0ا
 دل متولىد/ انجى عا0م0ا

 د/ ليلي يمال مهني
 د/ حاتم فتح هللا 
 د/ احمد اسماعيل
 د/ الحسيني ص ح

 د/ االمير عصد الستار 
 د/ أحمد محمد حسين

 د/ناهد محمد عصد اللطيف
 د/ هبة رشوان
 د/ امل نادو

 يلسة  12
 يلس  25
 يلس  48
 يلس  47
 يلس  70
 يلس  45
 يلس  45
 يلس  20
 يلس  65
 يلس  50
 يلس  33
 يلسة 81
 يلسة 70

 أ.د/ ماسر حسن حامد
 أ.د/ طارح ص ح الدين
 أ.م.د/ صالح عصدالجابر
 أ.م.د/ حالد عصد المويود

 د/صالح عتريس
 د/ طارح محمد عصد هللا
 د/ السيد علي عصد هللا
 د/ علي نور الدين

 

 

 يلسة 20
 يلسة 10
 يلسة 75
 يلسة 68
 يلس  42
 يلس  35
 يلسة 79
 يلسة 90

 

 -ةـا ث  ثةـ:ث  ثً :ــا فرق

 ـ:(ـتلريبـاأل ع بـا جم يية3اختي رإـ)

 ج سة(ـــ14تلريبـكرةـا يلـ)ـ-5 ج سة(ـ11تلريبـكرةـا قلمـ)ـ-4

 أ.د/ محمد إبراهيم سلطان -
 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم  -
 د/ الحسيني ص ح  -
 د/ أحمد محمد حسين -

 يلسات 11

 يلسات 11

 يلسات 11
 يلسات 11

 شوقي طوسأ.د/ مدحت  -
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -
 أ.د/  طارح ص ح الدين سيد -
 د/ الحسيني ص ح  -

 يلسات 4
 يلسات 10
 يلسات 14
 يلسات 14
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 ج سة(ـ5تلريبـكرةـا س ةـ)ـ-7 ج سة(ـ12تلريبـا كرةـا ط ئرةـ)ـ-6

 أ.د/ محمد احمد الحفناوإ    -
 أ.م.د/ أحمد خضرو محمد      -
 / مروة رمضان محمود  أ.م. د -
 د/ عصد الرحمن حسين إبراهيم      -
 د/ طارح محمد عصدهللا      -

 يلسة 8
 يلسة 10
 يلسة 10
 يلسة 10
 يلسة 10

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -
 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -
 أ.م.د/ أنجي عادل متولي     -
 د/ أحمد  محمد  باس      -

 يلسة 5
 يلسة 5
 يلسة 5
 يلسة5

 ج سة(ـ7ريبـا ع بـمضربـ)تلـ-8
ـ(ـاأل ع بـا فرليةــ4اختي رإـ)ـ-
 ج سة(ـــ19تلريبـا مب رزةـ)ـ-9

 أ.د/ محمد احمد الحفناوو  -
 أ.د/ محمد إبراهيم سلطان -

 د/ رشا ربي  -

 د/ أحمد محمد حسين -

 يلسة 7
 يلسة 7
 يلسة 7
 يلسة 7

 محمود حسن العربيأ.د /   -
 د/ رشا ربي  فهمي -

 ن ص ح محمدد/ الحسي -
 د/ حاتم فتح هللا -
 د/ اسامة السيد تمام -

 يلسات 19
 يلسات 10
 يلسات 10
 يلسات 10
 يلسات 10

 ج سة(ـ4تلريبـمضم رـ)ـ-11 ج سة(ـ6تلريبـجمب ز)ـ-10

 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم      -
 د/ الحسين ص ح محمد -
 د/ وليد صالح عصد الجواد -
 د/ أسامة تمام -

 يلسة 6
 يلسة 6
 يلسة 6
 يلسة 6

 أ.د/ فؤاد رزح عصد الحكيم    -
 أ.د/ حامد حسين أحمد   -
 د/ ليلى يمال مهني  -
 د/ االمير عصد الستار -

 يلسة 4
 يلسة 4
 يلسة 4
 يلسة 4

 (ج سةـ3تلريبـا سب مةـ)ـ-13 ج سة(ـ16تلريبـلف عـينـا نفسـ)ـ-12
 د/ صالح عصدالقادر عتريس -
 د/ هبة رشوان      -
 د/ علي نور الدين  -
 د/ أمل نادو -

 يلسة 16
 يلسة 16
 يلسة 16
 يلسة 16

 أ.د/ صالح محمد صالح  -
 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم -

 أ.م.د/ شيرين ي ل     -

 د /  وليد صالح عصد الجواد -

 يلسات 3
 يلسات 3
 يلسات 3
 يلسات 3

   ج سة(ـ42ةـ)ا تلريبـا ميلان ـث  ثـ-15 (ج سةـ1)ـا مالكمةتلريبــ-14

 أ.د/ محمود حسن العربي- 

 أ.م.د/ خالد عصد المويود   -
 د/ السيد علي عصد هللا شصيب -
 د /  وليد صالح عصد الجواد -

 يلسة 1
 يلسة 1
 يلسة 1
 يلسة 1

 أ.د/ محمد إبراهيم سلطان -
 ا.د/ ماسر حسن حامد -
 أ.م.د/ أحمد خضرو محمد  -
 أ.م. د/ مروة رمضان محمود   -
 / رشا ربي  فهميد -
 د/ حاتم فتح هللا   -

 يلسة 17
 يلسات 30
 يلسة 35
 يلسة 16
 يلسة  5
 يلسة 15

 

 

 

 



 55 )مـا بعده صفحة      (

(54) 

ـ-ا فرقةـا رابعةـ:
ـ(ـتلريبـاأل ع بـا جم يية5اختي رإـ) ج سةـ(ـ36ا ميك نيك ـا ميويةـ)ــ-15

 ج سة(ـ20تلريبـكرةـا قلمـ)ــ-16

 أ.د/ عادل ابراهيم احمد  -
 ي ص حد/ الحسين -
  د /  وليد صالح عصد الجواد -
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -
 د/ محمد محمود عصدالرحيم  -

 يلسة 20
 يلسة 36
 يلسة 36
 يلسة 36
 يلسة 15

 أ.د/ محمد ابراهيم سلطان    -
 خالد محمد عصد الكريمأ.م.د/   -
 د/عصد الرحمن حسين -
 د/ أحمد محمد حسين -

 يلسة 20
 يلسة 20
 يلسة 20
 يلسة 20

 ج سة(ـ1تلريبـكرةـا س ةــ)ــ-18 ج س تـ(ـ7تلريبـكرةـا ط ئرةـ)ــ-17

 أ.د/ محمد احمد الحفناوإ  -
 أ.م. د/ أحمد خضرو محمد-
 د / مروة رمضان محمودأ.م. -
 د/ عصد الرحمن حسن إبراهيم -
    د/ طارح محمد عصدهللا -

 يلسات 7
 يلسات 7
 يلسات 5
 يلسات 5
 يلسات 4

 شوقي ظوس  أ.د / مدحت - 
 أ.م.د/ انجى عادل متولي  -

 دد / مروة رمضان محمو أ.م. -
 د/ احمد محمد  باس -

 يلسة   1
 يلسة   1
 يلسة   1
 يلسة   1

 ج س ت(ـ8تلريبـا ع بـمضربـ)ــ-20 ج سة(ـ2تلريبـكرةـا يلـ)ـ-19

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -
  عادل ابراهيم احمدأ.د /  -
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد -
     خالد عصد المويودأ.م.د/  -

 يلسة   2
 يلسة    2

 يلسة   2
 يلسة   2

    مدحت شوقي طوسأ.د/  -
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد -
 د/ رشا ربي  فهمي -

 د/ أحمد محمد حسين -

 يلسات 8

 يلسات 8

 يلسات 8
 يلسات 8

 ج سة(ـ3تلريبـا مضم رــ)ـ-22 ج سة(ـ1تلريبـا ميلانـ)ـ-21

 ؤاد رزح         أ.د/ ف  -
 أ.د/ حامد حسين أحمد          -
 د/ ليلى يمال مهني -
 د/ االمير عصد الستار -

 يلسات 1
 يلسات 1
 يلسات 1
 يلسات 1

 أ.د/ فؤاد رزح           -
 أ.د/ حامد حسين أحمد          -
 د/ ليلى يمال مهني -
 د/ االمير عصد الستار -

 يلسات 3
 يلسات 3
 يلسات 3
 يلسات 3

 ج س ت(ـ5تلريبـا مب رزةــ)ـ-24 ج س ت(ـ6تلريبـسب مةــ)ـ-23

 أ.د/ صالح محمد صالح  -
 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم   -
 د/ شيرين ي ل شحاتة  -
 د /  وليد صالح عصد الجواد -

 يلسة 6
 يلسة 6
 يلسة 6
 يلسة 6

 أ.د/ سمر م طفى حسين  - 
 د/ رشا ربي  فهمي -
 د/ الحسين ص ح محمد -
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -

 يلسات 5
 يلسات 5
 يلسات 5
 يلسات 5

 ج س ت(ـ4تلريبـا جمب زـ)ـ-26 ج سة(ـ19تلريبـلف عـينـا نفسـ)ـ-25

 أ.د / محمود حسن العربي  -
 د / ناهد محمد عصد اللطيف

 د/ علي نور الدين -
 د/ أمل نادو -

 يلسات 19
 يلسات 19
 يلسات 19
 يلسات 19

 حمد صالحأ.د/ صالح م -
 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم   -
 د /  وليد صالح عصد الجواد -

 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -

 يلسات 4
 يلسات 4
 يلسات 4
 يلسات 4
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 ج س تـ(ـ3تلريبـمالكمةـ)ــ-28 ج سة(ـ35ا تلريبـا ميلان ـ)ـ-27

   احمد ص ح قراع أ.د/  -
  أ.د / مدحت شوقي طوس -
  حمد الحفناوو أ.د / محمد ا -
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد -
 ماسر حسن حامدد/  أ. -

 د /  وليد صالح عصد الجواد -
 د / االمير عصد الستار حسن -
 د/ محمد محمود عصدالرحيم -

 يلسات 7
 يلسة 10
 يلسة 10
 يلسة 20
 يلسة 22
 يلسة 40
 يلسة 20
 يلسة 10

 أ.د/ محمود حسن العربي-

 ود أ.م.د/ خالد عصد الموي  -
 د/ السيد علي عصد هللا شصيب -
 د /  وليد صالح عصد الجواد -

 

 يلسات 3
 يلسات 3
 يلسات 3
 يلسات 3

 -*ـا موالـا نظريةـ:

 -ا فرقةـاألو  ـ:

 ورقةـ(ـ919مب لئـي مـا مركةـ)ـ2 ورقةـ(ـ678أس سي تـا مص ريةـ)ـ-ـ1

  أحمد ص ح قراعةأ.د /  -
 أ.د/ صالح محمد صالح -
 ود عطية بخيتأ.د/ محم -
 د/ خالد عصد المويودأ.م. -
 د/ الحسيني ص ح -
   د/ وليد صالح عصدالجواد -
 اسامة السيد تمامد/  -
 د/ محمد محمود عصد الرحيم -

 احمد ص ح قراع أ.د/  - 
 أ.د / طارح ص ح سيد -
 د/ خالد عصد المويودأ.م. -
 د/ الحسين ص ح محمد -
 اسامة السيد تمامد/  -
 ة رشواند/ هب -

 
  
 

 -الفرقة الثانية :

 ورقةـ(ـ601أس سي تـا مالكمةــ)ـ-4 ورقة(ــ797أس سي تـا ميلانـ)ـ-3

 أ.د/ فؤاد رزح  -
 أ.د/ حامد حسين احمد -
 أ.م.د/ صالح عصدالجابر-
 أحمد اسماعيلد/  -
 ليلي يمال مهنيد /  -
 االمير عصد الستارد/  -
 د/ علي نور الدين -
 د/ أمل نادو -

 
 

 أحمد ص ح قراعةأ.د/  -
 صالح محمد صالحأ.د/  -
 أ.م.د/ صالح عصدالجابر-
 د/ خالد عصد المويود   -
 د/ السيد على عصد هللا شصيب -
 د / االمير عصد الستار حسن -

 
  

 التخصصات الجماعية -الفرقة الثالثة :

 ورقةـ(ـ67تلريبـكرةـا يلـ)ـ-6 ورقة(ـ52تلريبـكرةـا قلمـ)ـــ-5

 فؤاد رزح  أ.د/ -
 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان -
 أ.د/ محمود عطية بخيت -
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد    -
 خالد محمد عصد الكريمأ.م.د/   -
 د/ صالح عصدالقادر عتريس -
 د/ أحمد محمد حسين -

 
 
 

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -
 أ.د/ عادل ابراهيم احمد -
 أ.م.د/ طارح ص ح الدين سيد  -
 احمد خضرو محمدد/  .أ.م -
 انجي عادل متوليد/  أ.م. -
 علي نور الدين د/  -
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 ورقة(ـ21تلريبـكرةـا س ةــ)ـ-8ـ ورقة(ـ60تلريبـا كرةـا ط ئرةـ)ـ-7

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوإ  -
 أ.م. د/ أحمد خضرو محمد -
 انجي عادل متوليأ.م. د/  -
 د/ مروة رمضان محمود  أ.م. -
 من حسينعصد الرحد/  -
 صالح عصدالقادر عتريسد/  -
 طارح محمد عصدهللاد/  -

 

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -
 أ.م.د/ أنجي عادل متولي   -
 د/ مروة رمضان محمود أ.م. -
 اسماعيلد/ أحمد  -
 د/ احمد محمد  باس -

 

 ا تخصص تـا فرلية -ـورقةـ(ـ31تلريبـا ع بـمضربــ)ـ-9ـ

 ورقة(ـ27تلريبـجمب زـ)ـ-10

 محمد إبراهيم محمود سلطان أ.د/ -
 أ.د/ محمود عطية بخيت -
 أ.د/ طارح ص ح الدين سيد -
 د/ عصدالرحمن حسين ابراهيم -
 د/ أحمد محمد حسين -

 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -

 أ.د/ حامد حسين - 
 أ.د/ سمر م طفي -
 أ.د/ ماسر حسن حامد -
 أ.م.د/ أنجي عادل متولي   -
 ود  د/ مروة رمضان محمأ.م. -

 د/ وليد صالح عصد الجواد -
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -

  
 

 ورقةـ(ـ76تلريبـلف عـينـا نفسـ)ــ-12 ورقةـ(ـ91تلريبـا مب رزةــ)ـ-11

 أ.د / سمر م طفى حسين -
 د/ حاتم فتح هللا -
 د/ رشا ربي  فهمى   -
 د/ وليد صالح عصدالجواد -
 د/ الحسين ص ح محمد  -
  محمد عصد الرحيم د/ محمد محمود -
  د/ أسامة السيد تمام -

 صالح محمد صالحأ.د/  - 
 محمود حسن العربيأ.د/  -
 أ.م.د/ صالح عصد القادر عتريس -
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -
 د/ هبة رشوان -

    د/ علي نور الدين -

 د/ أمل نادو -

 

 ورقةـ(ـ13تلريبـسب مةـ)ــ-14 ورقة(ـ18تلريبـمضم رـ)ــ-13

   فؤاد رزح عصد الحكيمأ.د/  -
 أ.د/ حامد حسين أحمد   -
   محمود عطية بخيتأ.د/  -
 د/ ليلى يمال مهنى -
 د/ االمير عصد الستار -
       الرحيمد/ محمد محمود محمد عصد -

 أ.د/ صالح محمد صالح  - 
 سمر م طفيأ.د/  -
 أ.م. د/ خالد محمد عصد الكريم-
 د/ شيرين ي ل شحاتة   أ.م. -
 د/ وليد صالح عصد الجواد -
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -
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 ورقةـ(ـ211تخطيطـا تلريبـا ري ض ـ)ــ-16 ورقة(ـ5تلريبـا مالكمةـ)ــ-13

 أ.د/ محمود حسن العربي -
 د/ خالد عصد المويود  أ.م. -
 د/ السيد على عصد هللا شصيب -
 د / أسامة السيد تمام -

 محمود عطية أ.د - 
 د/ ماسر حسنأ. -
 احمد خضرو أ.م.د/  -
 خالد محمد عصد الكريمأ.م.د/   -
 د/ رشا ربي  فهمى   -
 د/ أحمد محمد حسين -
 د/ حاتم فتح هللا -
 د/ هبة رشوان -
 د/ امل نادو -

 

ـا تخصص تـا جم ييةـ-ا فرقةـا رابعةـ:
 ورقةـ(ـ556شئينـ)مب لئـتلريبـا ن ـ-17 ورقةـ(ـ178تقويمـبرامجـا تلريبـا ري ض ـ)ــ-16

 محمد الحفناوو أ.د/  -
 محمود حسن العربيأ.د/  -
 أ.د/ عادل ابراهيم -
 أ.د/ ماسر حسن -
 أ.م.د/ أحمد خضرو  -
 أ.م. د/ خالد محمد عصد الكريم -
 د/ صالح عتريس -
 د/ رشا ربي  فهمى   -
 د/ طارح عصد هللا -

  فؤاد رزح أ.د/  - 
 أ.د/ عادل ابراهيم -
 سنأ.د/ ماسر ح -
 أ.م. د/ خالد محمد عصد الكريم -
 د/ عصد الرحمن حسين -
   حاتم فتح هللاد/  -
 د/ أحمد محمد حسين -

 

 ورقة(ـ7تلريبـكرةـا يلـ)ـ-19 ورقةـ(ـ178ا ميك نيك ـا ميويةـ)ــ-18

 خالد عصد المويودد / م.أ.
 رشا ربي  فهميد/  -
 السيد علي عصد هللاد/  -
 د/ الحسيني ص ح -
 امة تمامد/ أس -
 د/ محمد محمود عصد الرحيم -
 د/ هبة رشوان -
 د/ أمل نادو -

 أ.د/ مدحت شوقي طوس - 
 أ.د/ عادل ابراهيم احمد -
 أ.د/ محمد ابراهيم سلطان -
 / طارح ص ح الدين سيد  أ.د -
  مروة  رمضان محمودأ.م.د /  -

 

 ورقة(ـ33)ـتلريبـا كرةـا ط ئرةــ-21 ورقةـ(ـ98تلريبـكرةـا قلمـ)ـــ-20

 أ.د / مدحت شوقي -
 أ.د / محمد احمد الحفناوو  -
 أ.د / محمد ابراهيم سلطان -
 أ.م.د/ طارح ص ح الدين سيد  -
 د/ عصد الرحمن حسين -
 د/ احمد محمد حسين -

 أ.د/ محمد احمد الحفناوإ  - 
  أ.د / عادل ابراهيم أحمد -
 أ.م. د/ أحمد خضرو محمد -
 مود د/ مروة رمضان محأ.م. -
 د/ عصد الرحمن حسن إبراهيم  -
 أحمد اسماعيلد/  -
   طارح محمد عصد هللاد/  - 
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ـورقة(ـ38تلريبـا ع بـا مضربـ)ـ-23ـورقة(ـ1تلريبـكرةـا س ةـ)ــ-22

 أ.م.د/ أنجى عادل متولي -
  طارح محمد عصد هللاد/  -
  د/ احمد محمد  باس -

 

 مدحت شوقيأ.د/  -
 يمعادل ابراهد/ أ. -
 سلطانإبراهيم  محمدد/ أ. -
  طارح ص ح الدين سيدأ.د/  -
  د/ ناهد محمد عصد اللطيف -
 د/ طارح محمد عصد هللا -

 

ـا تخصص تـا فرليةـ-ا فرقةـا رابعةــ:
 ـورقةـ(ـ26تلريبـا سب مةـ)ــ-25 ورقةـ(ـ91تلريبـلف عـينـا نفسـ)ــ-24

    محمود حسن العربيأ.د/  -
   سصالح عتريد/  -
 د/ الحسين ص ح محمد -

 د/ ليلى يمال مهنى -
   علي نور الديند/  -
 د/ هبة رشوان -
         أمل نادود/  -

 

 أ.د/ صالح محمد صالح -
 سمر م طفيأ.د/  -
 أ.م.د/ خالد محمد عصد الكريم-
 حاتم فتح هللاد/  -
 

 

 (ـورقةـ11تلريبـمضم رـ)ـ-27 ورقةـ(ـ22تلريبـمب رزةـ)ـ-26

 / سمر م طفى حسين أ.د -
 د/ رشا ربي  فهمي   -
  د/ حاتم فتح هللا-
 د/ الحسين ص ح محمد -
 محمد محمود عصدالرحيمد/  -
 د/ أسامة تمام -

 فؤاد رزح أ.د/  - 
 حامد حسينأ.د/  -
 د/ ليلى يمال مهنى -
 االمير عصد الستارد/  -
 السيد علي عصد هللاد/  -
 احمد اسماعيلد/  -

 

ـورقةـ(ـ16تلريبـجمب زـ)ـ-29 ورقة(ـ4انـ)تلريبـميلـ-28
 أ.د/ حامد حسين أحمد -
 د/ ليلى يمال مهني -
 االمير عصد الستارد/  -
 د/ أحمد اسماعيل -

 

 مروة رمضانأ.م.د/  -
 د/ وليد صالح عصد الجواد -
 د/ ناهد محمد عصد اللطيف -
 د/ السيد علي شصيب -
      د/ علي نور الدين -

 

  ورقة(ـ11كمةـ)تلريبـا مالـ-30

 محمد الحفناوو أ.د/  -
 أ.د/ محمود حسن العربي -
 ماسر حسن حامدأ.د/  -
 د/ السيد على عصد هللا شصيب -

 

  

 
 

 
 

    
 واف  المجل . :الق ار



 60 )مـا بعده صفحة      (

(59) 

لاى تشاكيل إقتراح إضافة السيد الدكتور/ خالد محمد أنور. المنتد  لتدريس مقرر إصابات الم عب واإلسعافات األولياة إ -7681
يلسااااة عمليااااة( للف اااال الدراسااااي الطاااااني ماااان العااااام الجااااامعي  15ت ااااحيح األمتحانااااات العمليااااة لهااااذا المقاااارر بواقاااا  )

مأ وموافقاة 5/5/2019( بتااريخ 59م بناًء على موافقة مجلس قسام علاوم ال احة الرياضاية بجلسات  رقام )2018/2019
 م.8/4/2019ة بتاريخ ( المنعقد172لجنة شئون التعليم والط   بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ماذكرة مقدماة مان السايد أ.د/ وكيال الكلياة لشائون التعلاايم الطا  . بشاأن إقتاراح إعاادة قياد الطالاب/ أحماد محمااد  -7682
م أ والاك إلحضااره شاهادة 2018/2019علي إبراهيم. بالفرقة الرابعة )من الخارج للمرة الطانياة( للعاام الجاامعي 

 الخدمة العسكرية وتحديد موقف  من التجنيد.تأدمة 
 واف  المجل . :الق ار

عاان دخااول  إقتااراح قصااول العااذر المرضااي المقاادم ماان الطالااب / أحمااد يمااال أحمااد مهااران. المقيااد بالفرقااة األولااى -7683
للشائون  بنااًء علاى مااورد مان اإلدارة العاماة م أ2018/2019إمتحانات الف ل الدراساي الطااني للعاام الجاامعي 

 الطصية.
 واف  المجل . :الق ار

عان دخاول  إقتراح قصول العذر المرضي المقدم من الطالب / أحمد يمال رمضان من ور. المقيد بالفرقة الطانية -7684
بناًء علاى ماا ورد مان اإلدارة العاماة للشائون  م أ2018/2019إمتحانات الف ل الدراسي الطاني للعام الجامعي 

 الطصية.
 واف  المجل . :رالق ا

شاابعة إدارة  إقتااراح قصااول العااذر المرضااي المقاادم ن الطالااب / محمااد حساايبة محمااد حسااين. المقيااد بالفرقااة الطالطااة -7685
حي  أن  نزيل بمستشفى  م أ2018/2019رياضية عن دخول إمتحانات الف ل الدراسي الطاني للعام الجامعي 

 رد من المستشفى.األمراض النفسية بالخانكة أ بناًء على ما و 

 واف  المجل . :الق ار

مذكرة بشأن اإللتماس المقدم من الطالب/ أحمد حسني ريب. المقيد بالفرقة الطانية بشاأن أداء اإلمتحاان العملاي  -7686
لمقرر )أساسيات الهوكي( ن رًا لتخلف  عن أداء اإلمتحان في الموعد المقرر ل  أ لمشاركت  م  فريق درنكة فاي 

 اااعيد للااادورو الممتااااز )أ( فاااي الكااارة الطااااررة أ بنااااًء علاااى ماااا ورد مااان اإلدارة العاماااة للرياضاااة بمديرياااة دورة الت
 الشبا  والرياضة بأسيو .

 ا ر المجل  عدم الموافقة وإحتسابه غائب بع ر مقبول. :الق ار

الطانيااة )باااح( بشااأن أداء  مااذكرة بشااأن اإللتماااس المقاادم ماان الطالااب/ علااي محمااد علااي عطمااان. المقيااد بالفرقااة -7687
اإلمتحان العملي لمقرر )أساسيات الميدان( ن رًا لتخلفا  عان أداء اإلمتحاان فاي الموعاد المقارر لا  أ لتاأخره فاي 
المراقبة الطصية في إنت اار الطصياب المعاالج ل ارع العا ج الشاهرو الخااب با  أ بنااًء علاى ماا ورد مان اإلدارة 

 العامة للشئون الطصية.
 ا ر المجل  عدم الموافقة وإحتسابه غائب بع ر مقبول. :الق ار
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ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
إقتراح توقي  اتفاقية التعاون العلمي بين كلية التربية الرياضية / يامعة أسايو  وناادو خورفكاان للمعااقين أ لنشار أبحااا  -7688

فاي الفتارة مان خورفكاان للمعااقين المعدلاة الاذو ساوع ين ما  ناادو  المؤتمر العلمي الدولي لاذوو اإلعاقاة والتربياة الصدنياة
والاااك كأسااااس للتعااااون المشاااترك بينهماااا فاااي تقيااايم ونشااار األبحااااا العلمياااة أ  م بمديناااة الشاااارقة2019يونياااو  30- 29

 المقدمة في مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوو اإلعاقة والتربية الصدنية المعدلة.
  .واف  المجل الق ار:
م أ بنااًء علاى 2018/2019إعتماد تشكيل ت احيح مقارر )الحاساب ا(لاي( للفرقاة األولاى دكتاوراه للعاام الجاامعي  إقتراح -7689

( 205عميااد كليااة الحاساابات والمعلومااات أ موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا والبحااوا بجلسااتها رقاام ) مااا ورد ماان الساايد أ.د/
 من السادة : م12/5/2019بتاريخ 
 أ.د/ مرغني حسن محمد. -2.                            ممدوح فاروح محمد.د/ أ -1

 واف  المجل . الق ار:
وضااا  من وماااة إلكترونياااة إلختياااار التخ اااا لطااا   الفرقاااة الطالطاااة والرابعاااة عصااار موقااا  الكلياااة علاااى إقتاااراح  -7690

 .نات وغيرها من أخبار الكليةاإلنترنت أ و إنشاء قناة على اليوتيو  معرض عليها نتارج اإلمتحا
تشكألل لجنة من السادة اذتي أسمائه  لدراسة مقتـ و وضـ  منظومـة إللت ونةـة إلختةـار واف  المجل  على  الق ار:

التخصــص لطــالب الف اــة الثالثــة وال ابعــة عبــ  مواــ  الللةــة علــى اإلنت نــت ، و إنشــا  انــاة علــى الألوتألــوب 
 ها من أخبار الللةة.يع ض علألها نتائج اإلمتحانات وغأل  

 )رئةسا ( األستاا المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  أ.م.د/ أحمد خض ي محمد. -1
 )عضوا (  المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة د/ محمد محمود عبد ال حة . -2
 ()عضوا     المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح  د/ مصطفى عنت  زيدان. -3
 )عضوا (  المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية  د/ بسام السألد محمد. -4

                               

 ,,,ف ـذاتـا يومـا س لسةـمس ًءةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ

 
 أمني اجمللس    

  رئيس اجمللس                 أ.م.د/ أمحد خضري حممد

جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/     

 عميد الكلية


