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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م10/6/2019  بتاريخ  (192) رقم

 ، مجلـ  الللةـةبمقـ  اا ـة  م10/6/2019 موافـ الاألثنـن   وميـ مسـا    السادسـةة إنه في تمام السـا 
ورئــة   منــد الللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة الســند األســتات الــد تور/ (192) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 

  كل من السادة : وحبضور

  ضوا   و نل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البنئة صالح محمد صالح محمدأ.د/  -1
  ضوا   و نل الللةة لشئون التعلة  والطالب محمد إب اهة  محمود سلطانأ.د/  -2
  ضوا   و نل الللةة لشئون الدراسات العلةا والبحوث أ.د/  ماد سمن  محمود. -3
  ضوا   اس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة رئة  أ.د/  ادل إب اهة  أحمد -4
  ضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة أ.د/  مال سلةمان حس  -5
  ضوا   رئة  اس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة أ.د/  بد الحكة  ررزق  بد الحكة  -6
  ضوا   رئة  اس   لوم الصحة ال ياضةة أ.د/  ماد الدي  شعبان  لي -7
  ضوا  م  توي الخب ة أستات متف غ بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة أ.د/ محمود  بد الحلة   بد الل ي  -8
  ضوا  م  توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة أ.د/ مدحت شواي طوس -9

  ضوا  م  توي الخب ة التدريب ال ياضي و لوم الح  ةأستات متف غ بقس   أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -10
  ضوا  م  توي الخب ة

  ضوا     القس  أستات متف غ بقس   لوم الصحة ال ياضةة أ.د/ سمن  محمد محي الدي  أبو شادي -12
  ضوا     القس  أستات بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة سند محمودأ.د/ بها   -13
  ضوا     القس  أستات بقس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة أ.د/ محمود  صمت أحمد -14
  ضوا     القس  أستات بقس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/ إب اهة  حسن  إب اهة  -15
  ضوا   مـدي  وحـدة ضـمـان الـجـودة حامدأ.د/ ياس  حس   -16
 ضــــــــــوا   ــــــــــ  األســــــــــات ة  األستات المسا د بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ةة أ.م.د/ أحمد خض ي محمد -17

 المسا دي 

 عن احلضوروأعتذر  

  ضوا   رئة  اس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/  م و محمد إب اهة   -
  ضوا  م  توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة أ.د/ حامد حسن  أحمد -
  ضوا     المدرسن  المدرس بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة د/ هبة محمد راتب أبو جازية -
  ضوا  م  الخارج و نل مدي ية الت بةة والتعلة  بأسنوط د/ محمد السند محمد  بد هللا. -
  ضوا  م  الخارج و نل وزارة الشباب وال ياضة بأسنوط محمد محمود حسن  أ/  -
   
   



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2)  
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.14/5/2019 بتاريخ( 191) الجلسة رقم محضر -7691
 .م14/5/2019 بتاريخ( 191) الجلسة را  محض صادق المجل   لى  :الق ار
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.14/5/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7692
 م.14/5/2019 في المنعقدة السابقةة م  ا ارات الجلس تنفن هما ت  أحةط المجل   لما  ب :الق ار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـمذكرة مقدمة من السيد أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن إقتراح إعتماد آلية المشتريات بالكلية. -7693
 واف  المجل . :الق ار

ـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـموضوي تـرابعً :
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية. بشأن بنود إستمارة التقدم للجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة  -7694

 المساعدين.
 أحةط المجل   لما . :الق ار

إحتياجات األقسام لتعيين أعضاء هيئة تدريس في مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية. بشأن مناقشة  -7695
 التخصصات التالية :

 العدد التخصص القس 

المناهج وتدريس التربية 
 الرياضية

 (2) (مدرس تمرينات )بنين
 (1) مدرس تمرينات )بنات(

 (2) (جمباز )بنينتدريس مدرس 
 (1) تدريس جمباز )بنات(مدرس 
 (1) ألعاب قوى )بنات(تدريس مدرس 

 اإلدارة الرياضية والترويح
 (1) مدرس جمباز إيقاعي )بنات(

 (1) مدرس ترويح
 (1) مدرس إدارة كرة سلة 

 

 واف  المجل . :الق ار

تعديل مسمى معمل القياسات النفسية إلى معمل )القياسات النفسية واإلحصاء التطبيقي( بناًء على  إقتراح -7696
 م.2/6/2019( المنعقدة بتاريخ 65موافقة مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )

 واف  المجل . :الق ار

دكتوراه( بقسم المناهج  –ماجستير  -مرحلة الدراسات العليا )دبلوم  إقتراح إعتماد تشكيل تصحيح إمتحانات -7697
م ، بناًء على موافقة مجلس قسم المناهج 2018/2019للعام الجامعي الدول األول  وتدريس التربية الرياضية

م ،وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث 10/6/2019( بتاريخ 173وتدريس التربية الرياضية بجلسته رقم )
 م وفقًا لما يلي10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206بجلستها رقم )



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية

ـمرم ةـا م جستيرـ-أواًل:
ـأو ىـم جستيرـ

 إستراتيجيات التدريس  ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب أدني أ.د/ بهاء سيد محمود حسانين
   أدني أ.د/ هاني الدسوقي إبراهيم

 مناهج التربية الرياضية   ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم 

 أدني أ.د/ كمال سليمان حسن أدني أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم
   أدني أ.م.د/ إيمان سيد أحمد

 التعلم الحركي   ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم 

 أدني أ.د/ أيمن عبده محمد محمد  أدني / كامل عبد المجيد قنصوةأ.د
   أدني أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة

ـث نيةـم جستيرـ
 حلقات بحث في الرياضة المدرسية ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصه أدني أ.د/ عماد أبو القاسم

   أدني محمدأ.د/ أيمن عبده محمد 
    الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية ) عملي ( ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 3 أ.د/ هاني الدسوقي إبراهيم  3 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة

   3 أ.م.د/ إيمان سيد أحمد
 الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية ) نظري (    ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ هاني الدسوقي إبراهيم أدني أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة

   أدني أ.م.د/ إيمان سيد أحمد
ـ

     التربية الحركية ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ عادل حسني السيد أدني أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة

   أدني أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب
 تحليل مناهج التربية الرياضية      ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ كمال سليمان حسن أدني أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم

   أدني أ.د/ بهاء سيد محمود
ـ

 قراءات موجهه    ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أحمد عبد الوهاب أ.د/ مصطفي أدني أ.د/ أيمن عبده محمد

   أدني أ.د/ حنان أحمد محمد جعيصه
ـ
ـ



 5 )مـا بعده صفحة      (

 
(4) 

ـمرم ةـا لكتوراهـــ-ث ني ـ:
ـأو ىـلكتوراه

 اإلشراف وتوجيه التربية الرياضية   ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ عماد أبو القاسم أدني أ.د/ كمال سليمان حسن
   أدني أ.د/ بهاء سيد محمود

 [    1قراءات موجهه ]  ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.م.د/ مصطفي أحمد عبد الوهاب أدني أ.د/ عادل حسني السيد

 أدني إيمان سيد أحمدأ.م.د/  أدني أ.د/ حنان أحمد محمد جعيصه
ـ

 اإلعداد المهني لمعلم التربية الرياضية     ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم   

 أدني أ.د/ كمال سليمان حسن أدني أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم
 أدني أ.د/ أيمن عبده محمد أدني أ.د/ بهاء سيد محمود 

ـ

 التربية الحركية     ا م لة/
 الجلسة االسم الجلسة االسم 

 أدني أ.د/ بهاء سيد محمود أدني أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 أدني أ.د/ أيمن عبده محمد أدني السيدأ.د/ عادل حسني 

ـث نيةـلكتوراه
 حلقات بحث في الرياضة المدرسية  ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ مصطفي أحمد عبد الوهاب أدني أ.د/ كمال سليمان حسن

 أدني أ.م.د/ إيمان سيد أحمد أدني أ.د/ حنان أحمد محمد جعيصه
 تحليل مناهج التربية الرياضية      ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة أدني أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم

 أدني أ.د/ أيمن عبده محمد أدني أ.د/ بهاء سيد محمود
ـ
ـ

 تقويم طرق تدريس التربية الرياضية      ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ بهاء سيد محمود أدني أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم

   أدني أ.م.د/ إيمان سيد أحمد
ـ

ـ
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(5) 

 تحليل دليل معلم التربية الرياضية      ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم
 أدني أ.د/ عادل حسني السيد أدني أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة

   أدني / حنان محمد أحمد جعيصةأ.د
 

 [  2قراءات موجهه ]  ا م لة/

 الجلسة االسم الجلسة االسم 
 أدني أ.د/ عادل حسني السيد أدني أ.د/ كمال سليمان حسن

   أدني أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب
 

 واف  المجل . :الق ار
سفر السيد الدكتور/ صالح عبد القادر عتريس. المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعضو  إقتراح -7697

م نظرًا إلختيار 24/6/2019 – 18/6مجلس إدارة اإلتحاد المصري للكاراتيه، إلى كندا خالل الفترة من 
 المقامة بكندا. Aسيادته رئيسًا لبعثة منتخب مصر للكاراتيه المشاركة في بطولة سيريا 

 واف  المجل . :الق ار
بمرحلررة الرردكتوراه بقسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح لطالررب/ زكريررا أحمررد محمررد أحمررد العوضرري. )وافررد إمرراراتي( قيررد اإقتررراح  -7698

ــةم 2018/2019للعررام الجررامعي  شررهادة المجلررس األعلررى للجامعررات  ، علررى أال يررتم قيررده إال بعررد أحضررار بصــفة مبدئة
 مارات.بالقاهرة تفيد معادلة درجة الماجستير المهني في القانون الرياضي الحاص عليه من الجامعة األمريكية باإل

بنرراًء م. 13/6/2019وكررذلع عقررد إمتحرران تررأهيلي دكترروراه )إسررتثنائي( للطالررب المررذكور إعتبررارًا مررن يرروم الخمرريس الموافرر  
( بترررراريخ 206، وموافقررررة لجنررررة الدراسررررات العليررررا والبحرررروث بجلسررررتها رقررررم ) دارة العامررررة للدراسررررات العليررررااإل علررررى مررررا ورد

 م.10/6/2019
 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريس:ـرابعً ـ:
تقرير فحص اإلنتاج العلمي المقدم من السيدة الدكتورة / رشرا ربيرف فهمري. المردرس بقسرم التردريب الرياضري  إقتراح إعتماد -7699

وعلرروم الحركررة، الرروارد مررن اللجنررة العلميررة الدائمررة للتربيررة الرياضررية لترقيررة األسرراتذة واألسرراتذة المسرراعدين )لجنررة الترردريب 
سرراعد برررذات القسررم والكليرررة والجامعررة. بنررراًء علررى موافقرررة مجلررس قسرررم الرياضرري( وتقترررراح تعيررين سررريادتها بو يفررة أسرررتا  م

 م.10/6/2019( بتاريخ 178بجلسته رقم ) التدريب الرياضي وعلوم الحركة
 واف  المجل . :الق ار

بقسررم المنرراهج  مررذكرة مقدمررة مررن إدارة شررئون العرراملين بالكليررة بشررأن تعيررين السرريد/ مصررطفى محمررد عبررد الح رري . المعيررد -7700
 موافقررةوترردريس التربيررة الرياضررية بو يفررة مرردرس مسرراعد تخصررص )ترررة طررائرة( بررذات القسررم والكليررة والجامعررة. بنرراًء علررى 

 م.10/6/2019( بتاريخ 173مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بجلسته رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(6) 
الدكتور/ عصام الدين شعبان األستا  مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد األجازة الخاصة بالسيد  -7701

علي. األستا  بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية لمرافقة زوجته المعارة للعمل بمستشفى الوفاء بالمملكة العربية 
، بناًء على موافقة مجلس قسم المناهج وتدريس  م31/8/2020م حتى 1/9/2019إعتبارًا من السعودية للعام الثالث 

 م.10/6/2019( بتاريخ 173التربية الرياضية بجلسته رقم )
 واف  المجل . :الق ار

الخاصرة بالسريد الردكتور/ أيمرن عبرد العزيرز عبرد الحميرد  مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد األجازة -7702
أحمررد. األسررتا  المسرراعد بقسررم الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة لمرافقررة زوجترره المعررارة للعمررل بالمملكررة العربيررة السررعودية 

علررروم ، بنرراًء علرررى موافقررة مجلرررس قسرررم الترردريب الرياضررري و  م30/6/2020م حترررى 1/7/2019إعتبررارًا مرررن للعررام الرابرررف 
 م.10/6/2019( بتاريخ 178الحركة بجلسته رقم )

 واف  المجل . :الق ار

مررذكرة مقدمررة مررن إدارة شررئون العرراملين بالكليررة بشررأن تجديررد األجررازة الخاصررة بالسرريد األسررتا  الرردكتور/ محمررد محمررد عبررد  -7703
عارة للعمرل بالمملكرة العربيرة السرعودية للعرام العزيز أحمد. األستا  بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة لمرافقة زوجته الم

، بناًء على موافقة السيد أ.د/ رئيس مجلس قسرم التردريب الرياضري  م31/8/2020م حتى 1/9/2019إعتبارًا من الثالث 
 وعلوم الحركة.

 واف  المجل . :الق ار

األسرتا  المسراعد . هبة عبد العظريم حسرن/ ةالدكتور  ةمذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعارة السيد -7704
بالمملكررة العربيررة السررعودية للعررام  اإلمررام عبررد الرررحمن بررن  يصررلللعمررل بجامعررة  بقسررم الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة

 التردريب الرياضري وعلروم الحركرةم ، بناًء على موافقرة مجلرس قسرم 31/8/2020م حتى 1/9/2019إعتبارًا من  السادس
 م.10/6/2019( بتاريخ 178سته رقم )بجل

 واف  المجل . :الق ار

ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـخ مسً :ـ
ـ)منحـلرج تـي ميةــــلكتوراه(

إقتررراح مررنح الباحررث/ عبررد ب أحمررد إبررراهيم العيرردروس. المقيررد بقسررم علرروم الصررحة الرياضررية )وافررد يمنرري( درجررة دكترروراه  -7705
"تـثثيرـبرنـ متـتـثهي  ـمـعـا عـالوـا ـلوائ ـواوشـعةـفـوقـا بنفسـجيةـي ـىـــــــــــ الفلسفة فري التربيرة الرياضرية بعنروان

( المنعقردة بتراريخ 60بجلسرته رقرم ) بناًء على موافقرة مجلرس قسرم علروم الصرحة الرياضريةا مص بينـبهش شةـا عظ م"ـ
 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206رقم ) م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها10/6/2019

 واف  المجل . :الق ار

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
. المعيررد بقسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية )مررن الخررارج( درجررة هإقتررراح مررنح الباحررث/ حسررن حمرردي صرردقه صرردق -7706

تع مـت(ـــ–أريـلـــ–بإستخلامـإستراتيجيةـ)أيرفـ"تثثيرـبرن متـتع يم ـ الماجستير في التربية الرياضية بعنوان
ي ىـا تمصيمـا معرف ـومستوىـألاءـبعضـا مه راتـا منهجيةـف ـكرةـا س ةـ طالبـك يةـا تربيـةـا ري ضـيةـــ

( المنعقردة بتراريخ 173بناًء على موافقرة مجلرس قسرم المنراهج وتردريس التربيرة الرياضرية بجلسرته رقرم )ج معةـأسيوط"ــ–
 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )م، 10/6/2019

 واف  المجل . :الق ار
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(7) 
ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ــ

. محمرررد محمرررود صرررالح الررردين محمرررد قراعرررةإقترررراح تشررركيل لجنرررة المناقشرررة والحكرررم للبحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/  -7707
فررري التربيرررة دكتررروراه الفلسرررفة للحصرررول علرررى درجرررة  وعلررروم الحركرررة تررردريب الرياضررريبقسرررم ال المسررراعدرس المرررد

(ـوبعــضـ+CD34ثثيرـتــلريب تـا قــوةـا وظيفيــةـي ــىـنشــ طـا خاليــ ـا جذييــةـ)ــ"تــالرياضررية بعنرروان 
 من السادة: "ـمـزمفـي ىـا ظهر50 لىـسب م ـا متغيراتـا بلنيةـوا مستوىـا رقم ـ

 تدريب الرياضات المائية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستا  . صالح محمد صالح.د/ أ -1
 ًا(شرف/ جامعة أسيوط )مووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمف وتنمية البيئة

 (                                                                                       اً شرفم)   أسيوطالباثولوجيا اإلتلينيكية بكلية الطب / جامعة أستا                    . ها  طوة محمدأ.د/ م -2
                                       (                                               مناقشاً )أستا  الباثولوجيا اإلتلينيكية بكلية الطب / جامعة أسيوط                 شعبان رضوان هالل.أ.د/  -3
 أستا  تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرمأحمد  ادل ف حان.     أ.د/  -4

 شًا(ناق)م حلوان/ جامعة 
 أستا  مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب رياضي  أ.م.د/ خالد محمد  بد الل ي . -5

 الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 178بجلسررته رقررم ) الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررةبنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم 

 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ــ
التررردريب يرررد بقسرررم ع. الممحمرررود سررريد أحمررردإقترررراح تشررركيل لجنرررة المناقشرررة والحكرررم للبحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/  -7708

ثثيرـبرن متـتلريب ـ"تللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان  الرياضي وعلوم الحركة
بإستخلامـتلريب تـا توازنـا لين ميك ـي ىـا كف ءةـا وظيفيةـ  جه زـا له يزيـوبعضـا متغيراتـ

 من السادة: "ـا بلنيةـ لىـمالكم ـا لرجةـاوو ى
 السمعيات بكلية الطب / جامعة أسيوط )مناقشًا(أستا                               . سالمة بك .د/ محمد أ -1
  أستا  تدريب رياضي مالتمة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةحس  حسن  الع بي.    مودأ.د/ مح -2

 (                                                                                       مناقشاً ) أسيوطجامعة / التربية الرياضية بكلية 
 ب السمف واإلتزان بقسم األنف واأل ن والحنجرة بكلية الطبأستا  ط                .إيناس سند محمد أ.د/-3

 / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 تدريب الرياضي وعلوم الحركةأستا  مساعد بقسم ال     . خالد  بد الموجود  بد العظة أ.م.د/  -4

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 178بجلسررته رقررم ) لرياضرري وعلرروم الحركررةالترردريب ابنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم 

 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار
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(8) 
تشرركيل لجنررة المناقشررة والحكررم للبحررث المقرردم مررن الباحررث/ طررارق محمررود عبررد العررال جرراد. المقيررد بقسررم  إقتررراح -7709

المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية )مررن الخررارج( للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 
وزهريـةـفـ ـضـوءـمعـ ييرـــــ"تقويمـا مم رس تـا مهنيةـ مع مـا تربيةـا ري ضيةـب  مع هلـاإلبتلائيةـا

 من السادة: ا جولة"ـ
 أستا  المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية المتفرغ بقسم المناهج.د/ محمود  بد الحلة   بد الل ي . أ -1

 وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية سابقًا/ جامعة أسيوط )مناقشًا(
 أستا  طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية أ.د/ محس  إسما نل إب اهة .  -2

 (                                                                                       مناقشاً )المنيا جامعة / التربية الرياضية 
 ية بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية وعميد أستا  طرق تدريس التربية الرياضأ.د/ بها  سند محمود.     -3

 تلية التربية الرياضية فرع الوادي الجديد سابقًا / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستا  مساعد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص تدريس كرة طائرة أ.م.د/ إيمان سند أحمد.  -4

 ًا(بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرف
م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 173بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية بجلسررته رقررم )

 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

تشرركيل لجنررة المناقشررة والحكررم للبحررث المقرردم مررن الباحررث/  علرري مرراهر عبررد المالررع محمررد. المقيررد بقسررم  إقتررراح -7710
المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية )مررن الخررارج( للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 

يةـوتـثثيرهـي ـىـــ"برن متـتع يمـ ـبإسـتخلامـا قصـلـا مركيـةـ تنميـةـا مهـ راتـا مركيـةـاوس ســـــــــ
 من السادة: مه راتـكرةـا س ةـ  برايم"ـ

 أستا  كرة السلة بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية .د/  ادل حسني السند شواف. أ -1
 الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 أستا  كرة السلة بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةمصطفى أحمد إسما نل.  أ.د/ سمةة -2
 (                                                                                       مناقشاً )حلوان جامعة / 

 اهج وتدريس التربية الرياضية أستا  الكرة الطائرة بقسم المنأ.د/ أيم   بده محمد.     -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(

م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 173بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية بجلسررته رقررم )
 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكرم للبحرث المقردم مرن الباحرث/ عبرد الررحمن حسرن أحمرد. المقيرد بقسرم المنراهج وتردريس  -7711
 ـ ــتـثثيرـبرنـ متـتكميــ"التربية الرياضية )من الخارج( للحصول على درجة الماجستير فري التربيرة الرياضرية بعنروان 

 من السادة: ي ىـألاءـمس بق تـا ميلانـوا مضم رـا منهجيةـ ذويـاالمتي ج تـا خ صةـذهنيً ـا ق ب ينـ  تع م"ـ
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(9) 
 أستا  كرة اليد ورئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية .د/  مال سلةمان حس . أ -1

 الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستا  علم النفس الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات أ.د/  ماد الدي  سمن  محمود.     -2

 (                                                                                       مشرفاً )أسيوط جامعة / العليا والبحوث 
 أستا  متفرغ ورئيس قسم ألعاب القوى سابقًا بكلية التربية الرياضية / أ.د/ محمد السند  لي ب هومة.       -3

 جامعة المنيا )مناقشًا(
 اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية  أستا  كرةأ.د/ حنان محمد أحمد جعةصة.    -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(
م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 173بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية بجلسررته رقررم )

 م.10/6/2019بتاريخ ( المنعقدة 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتررراح تشرركيل لجنرررة المناقشررة والحكرررم للبحررث المقررردم مررن الباحثرررة/ حنرران عبرررد النعرريم سررريد أحمررد. المقيررردة بقسررم المنررراهج  -7712
"تصـميمـبرمجيـةـــوتدريس التربية الرياضية )من الخارج( للحصول على درجرة الماجسرتير فري التربيرة الرياضرية بعنروان 

مررن تع يميــةـبإســتخلامـخــرائطـا مفــ هيمـ مــنهتـأ عــ بـا قــوىـ تالميــذـا م قــةـاوو ــىـمــنـا تع ــيمـاوس ســ "ــ
 السادة: 

 أستا  كرة اليد ورئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية .د/  مال سلةمان حس . أ -1
 الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 أستا  كرة السلة بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية /  ادل حسني السند شواف. .دأ -2
 الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا / جامعة أسيوط )مناقشًا(

 ة الرياضية / أستا  متفرغ ورئيس قسم ألعاب القوى سابقًا بكلية التربيأ.د/ محمد السند  لي ب هومة.       -3
 جامعة المنيا )مناقشًا(

م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 173بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية بجلسررته رقررم )
 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
إقترررراح تسرررجيل البحرررث المقررردم مرررن الباحثرررة/ شررريماء محمرررد حسرررين. المررردرس المسررراعد بقسرررم اإلدارة الرياضرررية والتررررويح  -7713

ــ لـــللحصررول علررى درجررة دكترروراه الفلسررفة فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان  "شــركةـمســ همةـمقترمــةـ رســتثم رـب إلتم
 سادة: من الا مصريـ  سب مة"ـ

 أستا  اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح.د/ مؤم   بد العزيز  بد الحمند.  أ -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستا  مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة الرياضات المائيةأ.م.د/ مؤم  طه  بد النعة .   -2
 الرياضية / جامعة أسيوطبكلية التربية 

 أستا  مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة الرياضات المائيةأ.م.د/ شن ي  جالل شحاته.   -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

وقررار لجنرة م، 9/6/2019( المنعقردة بتراريخ 163بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اإلدارة الرياضرية والتررويج بجلسرته رقرم )
 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(10) 
ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

تسجيل البحث المقدم مرن الباحرث/ إسرالم مصرطفى عبرد البرارع. المعيرد بقسرم اإلدارة الرياضرية والتررويح للحصرول  إقتراح -7714
مررن مقتــرلـ  تــثمينـب إلتمــ لـا مصــريـ رفــعـاوثقــ م"ـــتصــور"علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 

 السادة: 
 أستا  اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح.د/ حازم  مال الدي   بد العظة .  أ -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية  لشئون خدمة المجتمف وتنمية البيئة سابقًا / جامعة أسيوط
 أستا  مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضات أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو النزيد.   -2

 ية التربية الرياضية / جامعة أسيوطالدفاع عن النفس بكل
 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رفف األثقالد/مصطفى  نت  زيدان.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
لجنرة م، وقررار 9/6/2019( المنعقردة بتراريخ 163بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اإلدارة الرياضرية والتررويج بجلسرته رقرم )

 م10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

إقتراح تسجيل البحرث المقردم مرن الباحرث/ حلمري محمرد حلمري مرجران. المعيرد بقسرم اإلدارة الرياضرية والتررويح للحصرول  -7715
"إلارةـا معرفةـكمـلخمـ تمسـينـا ميـزةـا تن فسـيةـب إلتمـ لــــــعلى درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنروان 

 من السادة: ا مصريـ  كرةـا ط ئرة"ـ
 أستا  الترويح الرياضي بقسم اإلدارة الرياضية والترويح.د/ إب اهة  حسن  إب اهة .  أ -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 اإلدارة الرياضية والترويح تخصص كرة طائرةأستا  مساعد بقسم     . /  صمت محمد سندأ.م.د -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط 
 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص مالتمةد/  م و أحمد محمد محمد.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقررار لجنرة 9/6/2019( المنعقردة بتراريخ 163)بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اإلدارة الرياضرية والتررويج بجلسرته رقرم 

 م10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

تسجيل البحث المقدم من الباحث/ أحمد عبرد الررحمن محمرد. المقيرد بقسرم اإلدارة الرياضرية والتررويح )مرن الخرارج(  إقتراح -7716
"تصميمـموقعـإ كترون ـ تمسينـا مصـ ئمـا معرفيـةـــللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنروان 

 من السادة: وإتخ ذـا قرارـ لىـمك مـري ضةـا مص رية"ـ
 أستا  المصارعة بكلية التربية الرياضية / جامعة مدينة السادات.د/ أحمد  بد الحمند  مارة.         أ -1
 أستا  مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص مصارعةأ.م.د/ صالح  بد الجاب   بد الحافظ.  -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط 
 أستا  مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضيةانن . أ.م.د/ شةما  صالح سند حس -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقررار لجنرة 9/6/2019( المنعقردة بتراريخ 163بجلسرته رقرم ) لرس قسرم اإلدارة الرياضرية والتررويحبناًء على موافقرة مج

 م10/6/2019نعقدة بتاريخ ( الم206الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
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(11) 
 م  السادة: لى تلون هنئة اإلش اف مكونة البحث  لى تسجنل  واف  المجل  :الق ار

 أستا  المصارعة بكلية التربية الرياضية / جامعة مدينة السادات.د/ أحمد  بد الحمند  مارة.         أ -1
 اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضيةأستا  مساعد بقسم أ.م.د/ شةما  صالح سند حسانن .  -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 .م   لةة الحاسبات والمعلوماتم  إضافة مش ف ثالث 

)مررن  ترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررةبقسررم ال ة. المقيرردإسررراء حامررد طرره محمررد/ ةإقتررراح تسررجيل البحررث المقرردم مررن الباحثرر -7717
ثثيرـبرنـ متـتـلريب ـنـوي ـي ـىـمسـتوىــــــ"تــالخارج( للحصول على درجة الماجسرتير فري التربيرة الرياضرية بعنروان 

 من السادة: "ـاولاءـا بلن ـوا مه ريـ  مع قينـذهنيً ـا ق ب ينـ  تلريبـف ـري ضةـا ك راتيه
 دريب الرياضي وعلوم الحركةالتدريب الرياضي بقسم التأستا  صالح الدي  محمد ا ا ة. .د/ أحمد أ -1

 وعميد كلية التربية الرياضية سابقًا / جامعة أسيوط
 أستا  علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/  ماد سمن  محمود.     -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيوط
 الرياضي وعلوم الحركة تخصص رياضات الدفاعبقسم التدريب  مدرس. القادر  ت ي  د/ صالح  بد -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط عن النفس )تاراتيه(
م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 178بجلسررته رقررم ) الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررةبنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم 

 م10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206والبحوث بجلستها رقم )وقرار لجنة الدراسات العليا 
 واف  المجل . :الق ار

)مررن الخررارج(  علرروم الصررحة الرياضرريةبقسررم  ة. المقيرردأسررماء العررارف جمعررة/ ةإقتررراح تسررجيل البحررث المقرردم مررن الباحثرر -7718
ا بــلن ـوا ثق فــةـا صــميةـوىـا نشــ طـ"قيــ سـمســتللحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 

 من السادة: "ـوا كف ءةـا وظيفيةـويالقتهمـب  م  ةـا صميةـ  موظفينـبج معةـأسيوط
 صحة العامة وصحة المجتمف المتفرغ بقسم الصحة العامة وصحةأستا  ال. محمود  طةة  بدالعاطي.د/ أ -1

 / جامعة أسيوط الطب المجتمف بكلية
 أستا  فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةالدي  شعبان  لي.       أ.د/  ماد  -2

 كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوطب
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص تربية صحيةنس ي  نادي  بد الجند محمد.  د/  -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقرررار لجنررة 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 60بجلسررته رقررم ) علرروم الصررحة الرياضررية بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم

 م10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

ـ)إي لةـقيلـطالبـلراس تـي ي (ـ
 )مرن الخرارج( الماجسرتير بقسرم المنراهج وتردريس التربيرة الرياضريةالباحثة/ فاطمة علي حسانين. بمرحلة قيد إقتراح إعادة  -7719

م ، بنرراًء موافقررة 2018/2019م ، نظرررًا لسرردادها الرسرروم الدراسررية المقررررة للعررام الجررامعي 2018/2019للعررام الجررامعي 
راسرات العليرا م ، وقررار لجنرة الد10/6/2019( بتراريخ 173مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضرية بجلسرته رقرم )

 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار
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(12) 
تردريب الرياضرري وعلروم الحركرة )مررن ماجسررتير بقسرم الالفرقرة األولرى . برحراب الظنري السنوسرريإقترراح إعرادة قيرد الباحثررة/  -7720

م ، بنراًء 2018/2019م ، نظررًا لسردادها الرسروم الدراسرية المقرررة للعرام الجرامعي 2018/2019للعام الجرامعي  الخارج(
م ، وقررار لجنرة الدراسرات 10/6/2019( بتراريخ 178بجلسرته رقرم ) تردريب الرياضري وعلروم الحركرةموافقة مجلس قسم ال

 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
إسرماء السرادة المشررفين علرى التربيرة العمليرة الخارجيرة لطرالب الفرقرة الثالثرة شرعبة )إدارة رياضرية( للفصرل  إقترراح إعتمراد -7721

م، بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح بجلسررته رقررم 2018/2019الدراسرري الثرراني للعررام الجررامعي 
( المنعقررردة بتررراريخ 173لتعلررريم والطرررالب بجلسرررتها رقرررم )م ، وموافقرررة لجنرررة شرررئون ا5/5/2019( المنعقررردة بتررراريخ 162)

 م.13/5/2019
  دد السا ات  دد المجمو ات الوظةفة اإلس  م
 8 2 مدير عام عبد المجيد عطيه صابر 1
 8 2 أخصائي رياضي محمد أحمد حلمي 2
 8 2 أخصائي رياضي حسام الدين مصطفى عبد الناصر 3
 8 2 أخصائي رياضي فاطمة شعبان أحمد 4
 8 2 أخصائي رياضي مصطفى حسن علي رشوان 5
 8 2 مدير عام طارق عبد العزيز عبد الحكيم 6
 8 2 أخصائي رياضي أشرف أحمد محمد 7
 8 2 أخصائي رياضي جابي سمير نجيب ميخائيل 8
 8 2 مدير عام عماد كمال عبد الحاف  9
 8 2 أخصائي رياضي محمد بكر محمد عبد العال 10
 8 2 أخصائي رياضي أحمد سيدمحمد  11
 8 2 أخصائي رياضي أمل محمود كامل 12
 8 2 مدير عام حسن بهجت عبد الفتاح 13
 8 2 أخصائي رياضي جمال مصطفى عبد العزيز 14
 8 2 أخصائي رياضي حسين محمد مصطفى 15
 8 2 مدير عام صالح الدين محمود محمد 16
 8 2 أخصائي رياضي موسى محمد حسين 17
 8 2 أخصائي رياضي محمد أحمد مهران 18
 8 2 مدير إدارة مصصطفى علي محمود 19
 8 2 مدير عام أحمد ثابت عبد العواض 20

 
 واف  المجل . :الق ار
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(13) 

إسماء السرادة المشررفين علرى التربيرة العمليرة الخارجيرة لطرالب الفرقرة الرابعرة شرعبة )إدارة رياضرية( للفصرل  إقتراح إعتماد -7722
م، بنرراًء علرررى موافقرررة مجلررس قسرررم اإلدارة الرياضرررية والترررويح بجلسرررته رقرررم 2018/2019الدراسرري األول للعرررام الجرررامعي 

( المنعقررردة بتررراريخ 173تعلررريم والطرررالب بجلسرررتها رقرررم )م ، وموافقرررة لجنرررة شرررئون ال5/5/2019( المنعقررردة بتررراريخ 162)
 م.13/5/2019

  دد السا ات  دد المجمو ات الوظةفة اإلس  م
 4 1 مدير عام عبد المجيد عطيه صابر 1
 4 1 أخصائي رياضي محمود محمد أحمد محمد شريت 2
 4 1 أخصائي رياضي حسام الدين مصطفى عبد الناصر 3
 4 1 مدير عام الحكيم طارق عبد العزيز عبد 4
 4 1 أخصائي رياضي أشرف أحمد محمد 5
 4 1 أخصائي رياضي جابي سمير نجيب ميخائيل 6
 4 1 مدير عام عماد كمال عبد الحاف  7
 4 1 أخصائي رياضي محمد بكر محمد عبد العال 8
 4 1 أخصائي رياضي جمال عبد الناصر محمد 9
 4 1 أخصائي رياضي أمل محمود كامل 10
 4 1 مدير عام عالء الدين حسن أحمد 11
 4 1 أخصائي رياضي عمر عبد الحميد أحمد 12
 4 1 أخصائي رياضي أحمد السيد عبد الوهاب 13
 4 1 مدير عام خالد عبد السالم عبد الحميد 14
 4 1 أخصائي رياضي جمال الدين محمد رفعت 15
 4 1 أخصائي رياضي عبد الغفور محمد محمود 16
 4 1 مدير إدارة مصصطفى علي محمود 17
  4 1 مدير عام أحمد ثابت عبد العواض 18

 واف  المجل . :الق ار

إسماء السرادة المشررفين علرى التربيرة العمليرة الخارجيرة لطرالب الفرقرة الرابعرة شرعبة )إدارة رياضرية( للفصرل  إقتراح إعتماد -7723
م، بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح بجلسررته رقررم 2018/2019الدراسرري الثرراني للعررام الجررامعي 

( المنعقررردة بتررراريخ 173لتعلررريم والطرررالب بجلسرررتها رقرررم )م ، وموافقرررة لجنرررة شرررئون ا5/5/2019( المنعقررردة بتررراريخ 162)
 م.13/5/2019

  دد السا ات  دد المجمو ات الوظةفة اإلس  م
 8 2 مدير عام عبد المجيد عطيه صابر 1
 8 2 أخصائي رياضي محمود محمد أحمد محمد شريت 2
 8 2 أخصائي رياضي محمد أحمد حلمي 3
 8 2 عام مدير طارق عبد العزيز عبد الحكيم 4
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(14) 
 8 2 أخصائي رياضي أشرف أحمد محمد 5
 8 2 أخصائي رياضي جابي سمير نجيب ميخائيل 6
 8 2 مدير عام عماد كمال عبد الحاف  7
 8 2 أخصائي رياضي محمد بكر محمد عبد العال 8
 8 2 أخصائي رياضي جمال عبد الناصر محمد 9
 8 2 أخصائي رياضي أمل محمود كامل 10
 8 2 مدير عام صالح الدين محمود محمد 11
 8 2 أخصائي رياضي موسى محمد حسين 12
 8 2 أخصائي رياضي محمد أحمد مهران 13
 8 2 مدير عام خالد عبد السالم عبد الحميد 14
 8 2 أخصائي رياضي جمال الدين محمد رفعت 15
 8 2 أخصائي رياضي عبد الغفور محمد محمود 16
 8 2 مدير عام الفتاححسن بهجت عبد  17
 8 2 أخصائي رياضي أميمة محمد  كي محمد 18
 8 2 أخصائي رياضي محمد حسني توفي  19
 8 2 مدير إدارة مصصطفى علي محمود 20
  8 2 مدير عام أحمد ثابت عبد العواض 21

 واف  المجل . :الق ار

، بنرراًء علررى  م2019/2020التخصصررات الفرديررة والجماايررة المقرررر فتحهررا فرري العررام الجررامعي  إقتررراح إعتمرراد -7724
وموافقرة لجنررة  م9/6/2019( المنعقرردة بتراريخ 163قسرم اإلدارة الرياضررية والتررويح بجلسرته رقرم ) افقرة مجلرسمو 

 شئون التعليم والطالب وفقًا لما يلي:
 

ـا فرقةـا قسم
ـا جم ييةـا تخصص تـا تخصلـا فرلية

ـبن تـبنينـبن تـبنين

الفصل 

 الدراسي األول

 الثالثة
 سباحة   -ميدان  

 جمباز   -دفاع     
 سباحة   -ميدان  
 دفاع   

 سلة  –مضرب 
 قدم

 مضرب
 سلة

 سالح   -سباحة    ال ابعة
 ميدان -مالتمة   

 سالح  -سباحة  
 ميدان

 ترة طائرة 
 مضرب -ترة يد 

 ترة طائرة 
 ترة يد

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 سالح  -رفف أثقال  الثالثة
 مضمار -مالتمة    

    -سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالح   
 مضمار

 ترة طائرة 
 ترة يد

 ترة طائرة 
 ترة يد

 دفاع  –رفف أثقال  ال ابعة
 جمباز -مضمار   

 مضمار -دفاع   
 جمباز

 سلة  -قدم     
 مضرب

 مضرب
  سرلرة

 واف  المجل . :الق ار
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(15) 
ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
للطالب/ زكريا أحمد محمد أحمد العوضي. )وافد إماراتي( بقسم إقتراح إعتماد جدول إمتحانات تاهيلي دكتوراه  -7725

 م وفقًا لما يلي:2018/2019اإلدارة الرياضية والترويح للعام الجامعي 
 ا توقيت يللـا طالب/ـا قسم ا م لة ا يومـوا ت ريخـ

 الخمة 

13/6/2019    

 12: 9 (1قسم اإلدارة الرياضية والترويح ) المجال العام    

 4:  1 (1علم النفس الرياضي ) المجال المرتبط 

 الجمعة

14/6/2019  

 12: 9 (1التنمية اإلدارية في المجال الرياضي ) المجال التخصصى     

  4:   1 المجاالت الثالثة اإلمتحان الشفوى 
 

 واف  المجل . :الق ار

)وافرررد  إمتحانرررات تررراهيلي دكتررروراه للطالرررب/ زكريرررا أحمرررد محمرررد أحمرررد العوضررري. تشررركيل كنتررررولإقترررراح إعتمررراد  -7726
 من السادة األتي أسمائهم: م2018/2019إماراتي( بقسم اإلدارة الرياضية والترويح للعام الجامعي 

 )رئيسًا( سمير محمود.                                                       أ.د / عماد  -1

 )عضوًا( أ.د / إبراهيم حسين إبراهيم.                                                     -2
 )عضوًا( أ.م.د/ مؤمن طه عبد النعيم.                                                      -3
 السيدة / شادية عبد الفتاح سيد.                                                   ) إداري( -4
 )عامل(       السيد/ عدلي عليان عبد العال.                                              -5

 واف  المجل . :الق ار

دكتروراه للطالرب/ زكريرا أحمرد محمرد أحمرد العوضري. )وافرد إمراراتي( بقسرم  إمتحانات تراهيليإقتراح إعتماد نتيجة  -7727
 الكنترول. / رئيسأ.دم، بناًء على ماورد من السيد 2018/2019اإلدارة الرياضية والترويح للعام الجامعي 

 واف  المجل . :الق ار

د قيد الباحث/ أحمد شحاته محمد حسين. بمرحلة الماجستير بقسرم التردريب الرياضري وعلروم الحركرة )مرن مإقتراح إعادة و  -7728
الرسررروم   سررردادم، علمرررًا بأنررره 22/9/2019م حترررى 23/9/2018إعتبرررارًا مرررن م 2018/2019الخرررارج( للعرررام الجرررامعي 

دريب الرياضري وعلروم الحركرة بجلسرته رقرم م ، بنراًء موافقرة مجلرس قسرم التر2018/2019الدراسية المقررة للعام الجامعي 
( المنعقرررررردة بترررررراريخ 206م ، وقرررررررار لجنررررررة الدراسررررررات العليررررررا والبحرررررروث بجلسررررررتها رقررررررم )10/6/2019( بترررررراريخ 178)

 م.10/6/2019
 واف  المجل . :الق ار

تردريب بقسرم ال دقي. المأحمد شحاته محمد حسينإقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحث المقدم من الباحث/  -7729
إسـتخلامـبعـضـــثثيرـ"تفي التربية الرياضية بعنروان الماجستير للحصول على درجة  وعلوم الحركةالرياضي 

ألواتـا تــلريبـا مبتكــرةـي ــىـســريةـاالســتج بةـومســتوىـاــولاءـا ــلف ي ـ اليبــ ـا كــرةـا طــ ئرةـــــ
 من السادة: "ـا ش طئية

                                              



 17 )مـا بعده صفحة      (

(16) 
 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستا  تدريب الكرة الطائرة المتفرغ محمد أحمد محمد الحفناوي. .د/ أ -1

 / جامعة أسيوط )مشرفًا( كلية التربية الرياضيةب
 أستا  مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب رياضيأ.م.د/ أحمد خض ي محمد.   -2

 ترة طائرة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستا  مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب رياضيأ.م.د/ م وة رمضان محمود.   -3

 (أسيوط )مناقشاً  ة الرياضية / جامعةترة طائرة بكلية التربي
 تدريب  ستا  مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصصأأحمد محمد  بد هللا بخنت. أ.م.د/  -4

 (سوهاج ومدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية )مناقشاً بكلية التربية الرياضية / جامعة  الكرة الطائرة رياضي    
م، 10/6/2019( المنعقرردة بترراريخ 178بجلسررته رقررم ) وعلرروم الحركررةالترردريب الرياضرري بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم 

 م.10/6/2019( المنعقدة بتاريخ 206وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

 م بمدينتي األقصر والغردقة.14/3/2020 – 11إقتراح تنظيم المؤتمر العلمي الدولي للكلية خالل الفترة من  -7730
 واف  المجل . :الق ار

كرراًل مررن )معمررل التحليررل الحركرري( بالكليررة و )معمررل الوسررائط إقتررراح عقررد مررذكرة تفرراهم للتعرراون العلمرري واألترراديمي بررين  -7731
المذكرة المقدمرة مرن السريد الدكتور/مردير معمرل التحليرل  المتعددة( بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط. بناًء على

 م.10/6/2019( بتاريخ 178موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسته رقم )الحركي ، و 
 واف  المجل . :الق ار

  بقسررم اإلدارة الرياضررية والترررويحالفرقررة األولررى ماجسررتير الوافرردين األترري أسررمائهم المقيرردين بطررالب الإقتررراح قبررول إعتررذار  -7732
 :م نظرًا لظروف خاصة 2018/2019عن دخول إمتحانات الدور األول والثاني للعام الجامعي 

ـا جنسيةـاإلسمـم
 تويتي مطل  سعد علي وبران سيحان -1
 تويتي ماطر محمد ماطر مطل  البغيلي الرشيدي -2
 تويتي ضاري محمد ماطر مطل  البغيلي الرشيدي -3
  تويتي محمد سالم محمد ملهاب الرشيدي -4

 واف  المجل . :الق ار

خاصررة  إقتررراح مررنح السرريد الرردكتور/ أحمررد يوسررف محمررد حسررن. المرردرس بقسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية أجررازة -7733
المقيرردة فرري بعثررة خارجيررة إلررى جمهوريررة الصررين الشررعبية م لمرافقررة زوجررة 15/7/2020م حتررى 16/7/2019أعتبررارًا مررن 

 للحصول على درجة الدكتوراه ، بناًء على موافقة السيد أ.د/ رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.
 واف  المجل . :الق ار

 ,,,ذاتـا يومف ــث منةـمس ًءا ةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ

 رئيس اجمللس              أمني اجمللس    

جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/              أ.م.د/ أمحد خضري حممد
 عميد الكلية   


