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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م15/7/2019  بتاريخ  (193) رقم

 ، مجلـ  لسللةـةبمقـة اا ـة   15/7/2019 مولفـ لسلألثنـن   و يـ لسعاشـة  صـحا ا  ة إنه في تمـا  لساـا 
ورئــة   منــد لسللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ بةئاســة لساــند لألســتات لســد تور/ (193) راــ  مجلــ  لسللةــة جتمــ إ

 .لسمجل 
  كل من السادة : وحبضور

  ضول   و نل لسللةة سشئون خدمة لسمجتم  وتنمةة لسبنئة صاسح محمد صاسح محمدأ.د/  -1
  ضول   و نل لسللةة سشئون لستعلة  ولسطالب محمد إبةلهة  محمود سلطانأ.د/  -2
  ضول   و نل لسللةة سشئون لسدرلسات لسعلةا ولسححوث أ.د/  ماد سمنة محمود. -3
  ضول   لإلدلر  لسةياضةة ولستةويحرئة  اا   أ.د/  مةو محمد إبةلهة   -4
  ضول   رئة  اا  لستدريب لسةياضي و لو  لسحة ة أ.د/  ادل إبةلهة  أ مد -5
  ضول   رئة  اا  لسمناهج وتدري  لستةبةة لسةياضةة أ.د/  مال سلةمان  ا  -6
  ضول   رئة  اا  لسعلو  لستةبوية ولسنفاةة لسةياضةة أ.د/  بد لسحكة  ررزق  بد لسحكة  -7
  ضول   رئة  اا   لو  لسصحة لسةياضةة أ.د/  ماد لسدي  شعحان  لي -8
  ضول  م  توي لسخبة  أستات متفةغ بقا  لسمناهج وتدري  لستةبةة لسةياضةة أ.د/ محمود  بد لسحلة   بد لسلةي  -9

 توي لسخبة  ضول  م   أستات متفةغ بقا  لستدريب لسةياضي و لو  لسحة ة أ.د/ مد ت شواي طوس -10
  ضول  م  توي لسخبة  أستات متفةغ بقا  لستدريب لسةياضي و لو  لسحة ة أ.د/ محمد أ مد محمد لسحفناوي  -11
  ضول  م  توي لسخبة  أستات متفةغ بقا  لستدريب لسةياضي و لو  لسحة ة أ.د/  امد  ان  أ مد -12

  ضول  م  توي لسخبة 
  ضول     لسقا  أستات بقا  لسمناهج وتدري  لستةبةة لسةياضةة أ.د/ بهاء سند محمود -14
  ضول     لسقا  أستات بقا  لسعلو  لستةبوية ولسنفاةة لسةياضةة أ.د/ محمود  صمت أ مد -15
  ضول     لسقا  أستات بقا  لإلدلر  لسةياضةة ولستةويح أ.د/ إبةلهة   ان  إبةلهة  -16
 ضــــــــــول   ــــــــــ  لألســــــــــات    لألستات لسماا د بقا  لستدريب لسةياضي و لو  لسحة ةة أ. .د/ أ مد خضةي محمد -17

 لسماا دي 
  ضول     لسمدرسن  لسمدرس بقا  لسمناهج وتدري  لستةبةة لسةياضةة د/ هحة محمد رلتب أبو جازية -18

 عن احلضوروأعتذر  

  ضول     لسقا  أستات متفةغ بقا   لو  لسصحة لسةياضةة أ.د/ سمنة محمد محي لسدي  أبو شادي -
  ضول   مـدية و ـد  ضـمـان لسـجـود  أ.د/ ياسة  ا   امد -
  ضول  م  لسخارج و نل مديةية لستةبةة ولستعلة  بأسنوط د/ محمد لساند محمد  بد هللا. -
  ضول  م  لسخارج و نل وزلر  لسشحاب ولسةياضة بأسنوط محمد محمود  ان أ/   -
   
  

 
 



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2)  
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.10/6/2019 بتاريخ( 192) الجلسة رقم محضر -7734
 . 10/6/2019 بتاريخ( 192) لسجلاة را  محضةصادق لسمجل   :لسقةلر
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.10/6/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7735
  .10/6/2019 في لسمنعقد  لساابقةة م  اةلرلت لسجلا تنفن هبشأن ما ت   أ ةط لسمجل   لما   :لسقةلر

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
 وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن:مقدمة من السيد أ.د/ مدير  مذكرة -7736

 م.2018/2019إعتماد نتيجة اإلستبيان اإللكتروني لطالب الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -1
 م.2019/2020خطة أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي إعتماد  -2
 التقرير السنوي ألنشطة خطة المجتمع وتنمية البيئة. -3
 ألية تحديد الطالب المتعثرين دراسيًا. -4

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
السيد أ.د/ عميد الكلية. بشأن إعتماد بنود إستمارة التقدم للجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة مذكرة مقدمة من  -7737

 المساعدين وفقًا لما يلي:
 

 النقاط أواًل: األنشطة التدريسية
  .لسمقةرلت لستي شارك في تدرياها باسمة لة لسجامعةة لألوسى ومة لة لسدرلسات لسعلةا 1
  .لستفا ل م  لسطالب وأسلوب تقنة  أدلئه ، وتنوع لأل مال لستي يت   لى أساسها لستقنة مدى  2
 مدى مااهمته في أ مال لسجود ، وتطوية لسمقةرلت، وأسلوب لستدري ، وجود صور  رامةة سلمقةر منشور   لى لإلنتةنت ، مدى لستخدل  لسماد  3

 .لسعلمةة لسةامةة

 

   .أولسمتةجمة ولستى سها را  ليدلع ومنشور  لو لسلتب لسجامعةةلسلتب لسمؤسفة  4
  .مدى لسمشار ة في أ مال لإلمتحانات ، وداة مول ند تالة  وإ الن نتائج إمتحانات أ مال لسانة ، وتقنة  لسقا  سنتائج لإلمتحانات 5
  .في لسمقةر طحقا  سلنماتج لستي تاتخدمها و د  لسجود  باسللةة ولسجامعة تقنة  لسقا  أل مال لستدري  لستي يقو  بها م  خالل نتائج لسطالب ورأيه  6

  

 النقاط ثانيًا: األنشطة البحثية :
  .بةان معتمد باسةسائل لسعلمةة لستي شارك في لإلشةلف  لنها ومنحت لسدرجة أو مازلل مشةفا   لنها 1
  .ولسمهمات لسعلمةة لستي اا  بها معتمدل  م  لسللةة بةان معتمد باسدورلت لستدريبةة وورش لسعمل لستي  ضةها 2
  .بةان معتمد باسمؤتمةلت لسعلمةة لستي شارك فنها باسحضور أو إسقاء بحث م  تحديد  نولنه، أو شارك في تنظةمها 3
  . ةض موجز     ل مشةوع م  لسمشةو ات لسححثةة ولستطبةقةة لستي شارك فنها ودوره في  ل منها 4
   ( لختحارلت –بةلمج  –بةلءلت لالختةلع ومثةالتها م  لال مال لسمتمنز  )تصمة  مقاية   ةض  5
رأي لسقا  في مدى مااهمته في رف  شأن لسقا  لسعلمي و ضور لساةمنارلت ولسمشار ة في لألنشطة لسححثةة وتوصةف مقةرلت لسدرلسات لسعلةا  6

 .وتطويةها

 
  

 النقاط واجملتمعيةثالثًا: األنشطة اجلامعية 
  .لسمشار ة في تعديل وتطوية لسلولئح ومشةو ات لستطوية، ولسمااهمة في إنشاء لسمعامل 1
  .إدلر  لسو دلت لسخاصة ولسمعامل في لسقا  ولسللةة ولسجامعة، م  توضةح دوره في  ل منها 2
  .مدى لسمااهمة في لألنشطة لسطالبةة وتأثنةها  لى بناء شخصةة لسطاسب 3
  .لأل مال لستي اا  بها سلمشار ة في خدمة لسمجتم  ومدى تأثنةها في تنمةة لسبنئة 4
  .لسجمعةات لسعلمةة لسمشتةك فنها سولء  لى لسماتوى لسمحلي أو لسدوسي ودوره بها 5
  .لأل مال لإلنشائةة ، ولسجولئز لستي  صل  لنها 6
  .ولسجامعة سخدمة لسمجتم  لإلشتةلك في أ مال لسقولفل لستي تنظمها لسللةة 7
  .تقنة  لسقا  سنشاطه دلخل لسللةة ولسجامعة ومشار ته لسفعاسة ولس ي يعك  مدى إنتمائه سلمؤساة لسعلمةة 8

 ووافق على التقويم م  2019مت العرض على جملس األساتذة بالقسم بتاريخ :       /      / 

 عميد الكلية               رئيس جملس القسم  

إمحالي 
 النقاط
 



 4 )مـا بعده صفحة      (

 (3) 

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
( المنعقدة في 150ة رقم )تجلسمذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية. بشان إلغاء قرار مجلس الكلية ب -7737

الخاص بمعايير إختيار األعضاء ذوي الخبرة لضمهم إلى عضوية مجلس الكلية ، على أن يتم ضم  م15/9/2015
األعضاء ذوي الخبرة من السادة األساتذة المتفرغين وفقًا لألقدمية ويتم التبادل بينهم دوريًا كل عام ، وذلك تطبيقًا لنص 

"جمللس اجلامعة بناًء على طلب ئحت  التنفيذةة فقرة )(( م وال1972لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات رقم 40المادة )

 جملس الكلية، أو املعهد أن يضم إىل عضوية اجمللس مخسة أساتذة على األكثر ممن ال يتمتعون بعضويته ملدة سنة قابلة للتجديد" 
 ولف  لسمجل . :لسقةلر
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. بشأن إقتراح أن تكون جميع المعامالت  -7738

دكتوراه( للباحثين من داخل وخار( الكلية، يتم إجراؤها داخل معمل )القياسات  –اإلحصائية للرسائل العلمية )ماجستير 
 النفسية واإلحصاء التطبيقي( بالكلية.

تللةف مجل  اا  لسعلو  لستةبوية ولسنفاةة لسةياضةة بإ دلد الئحة ماسةة سخدمات )معمل لسقةاسات بعد لسمنااشة اةر لسمجل   :لسقةلر
هندل  إل تمادها م  مجل  لسللةة(  لى أن لسنفاةة ولإل صاء لستطبةقي( و ةضها  لى مجل  إدلر  مة ز لسخدمة لسعامة تم

 باسمعمل إختةاريا  سلحا ثن .يكون إجةلء لسمعامالت لإل صائةة 
دكتوراه( بقسم اإلدارة الرياضية  –ماجستير  -إقتراح إعتماد تشكيل تصحيح إمتحانات مرحلة الدراسات العليا )دبلوم  -7739

م ، بناًء على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلست  رقم 2018/2019والترويح دور يونيو للعام الجامعي 
م 12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207م وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )8/7/2019بتاريخ  (164)

 وفقًا لما يلي:
ــ-ا فرقةـاألو ىـم جستيرـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

1-  
العالقات العامة واإلعالم 

 الرياضى

 محمد سيد د/ عصمت -د/ مؤمن ط  عبد النعيم               
 د/ بالل سيد هاشم

2- 
األسس العلمية لإلدارة 

 الرياضية

 د/ شيماء  صالح سيد -د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد        
 د/ مصطفى عنتر زيدان

 الترويح وأوقات الفراغ -3
 د/ عصمت محمد -            أبراهيم حسين إبراهيم د/أ.

 د/ شيماء صالح سيد

ــ-ث نيةـم جستيرـ:

1- 
حلقات بحث فى اإلدارة 

 الرياضية

 أحمد محمد أحمد أبو اليزيد -د/ مؤمن ط  عبد النعيم              
 د/ شيرين جالل شحات                

 االتصال اإلدارى  -2
 د/ شيرين جالل شحات  -د/ مؤمن ط  عبد النعيم              

 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 إقتصادةات الرياضة -3
 د / مؤمن ط  عبد النعيم -د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد        

 د/ محمد حسين إبراهيم

 السلوك التنظيمى -4
 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس عبد العزيز
 د/ هيسم صالح عبد الجواد -د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد          

 قراءات موجه  -5
 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس -    أ.د/ عمرو محمد إبراهيم            

 د/ مؤمن ط  عبد النعيم
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(4) 
ـ-أو ىـلكتوراهـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 إدارة المؤسسات الرياضية  -1
 أ.د/ حازم كمال الدين عبد العظيم -     أ.د/ جمال محمد على يوسف  

 النعيمد/ مؤمن ط  عبد  -أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم          

 أ.د/ حازم كمال الدين عبد العظيم    -أ.د/ جمال محمد علي               التنظيم اإلدارى وتحليل النظم -2
 د/ عصمت محمد سيد  -د/ رانيا مرسي أبو العباس          

3- 
 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم -أ.د/ جمال محمد علي يوسف        الرياضى التنمية اإلدارية فى المجال

 د/ شيماء صالح سيد  -د/ شيرين جالل شحات              

 (1قراءات موجه  ) -4
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم -          أ.د/ عمرو محمد إبراهيم

 د/ عصمت محمد -د/ مؤمن عبد العزيز عبد الحميد   
ــ-ث نيةـلكتوراهـ:

 ا س لةـا ق ئمونـب  تصميح ا مقرر م

 اإلدارة الرياضيةحلقات بحث فى  -1
 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس -   أ.د/ حازم كمال الدين عبد العظيم

 د/ شيماء صالح سيد -د/ شيرين جالل شحات              

2- 
 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم            -  أ.د/ جمال محمد على يوسف       التقويم فى اإلدارة الرياضية

 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم -العظيم    أ.د/ حازم كمال الدين عبد 

3- 
 أ.د/ مؤمن عبد العزيز عبد الحميد -جمال محمد علي يوسف     أ.د/  برامج الترويح الرياضى )نظرى(

 د/ عصمت محمد سيد -أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم       

 )عملي( برامج الترويح الرياضى -4
 جلسة( 1)

 جلسة(  1حسين إبراهيم ) أ.د/ إبراهيم-جلسة(  1أ.د/جمال محمد علي )
 جلسة(1أ.د/ عمرو محمد إبراهيم ) -جلسة(  1أ.د/ حازم كمال الدين )

5-  
 اإلعداد المهنى اإلدارى فى

 المجال الرياضى

 أ.د/ مؤمن عبد العزيز عبدالحميد -  حازم كمال الدين عبد العظيمأ.د/ 
 د/ شيرين جالل شحات              -أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس       

 (2قراءات موجه  ) -6
 أ.د/ مؤمن عبد العزيز -      أ.د/ عمرو محمد إبراهيم    

  د/ شيماء صالح سيد -أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس       
 ولف  لسمجل . :لسقةلر
م ، بنحاًء علحى محا 2018/2019مقحرر )اإلحصحاء( للفرقحة األولحى ماجسحتير للعحام الجحامعي إقتراح إعتماد تشكيل تصححيح  -7740

 م وفقًا لما يلي:12/7/2019( بتاريخ 207ورد من كلية العلوم ، وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 رحمن.د/ أةمن محمد عبد ال -2أ.د/ زينهم فكري جاهين.                        -1
 د/ شرين علي محمد السيد. -3

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
دكتحوراه(  –ماجسحتير  –م لمرحلحة الدراسحات العليحا )دبلحوم 2018/2019إقتراح بدء إمتحانات دور سبتمبر للعام الجحامعي  -7741

( بتحححاريخ 207م، بنحححاًء علحححى وموافقحححة لجنحححة الدراسحححات العليحححا والبححححوث بجلسحححتها رقحححم )17/9/2019يحححوم الثال حححاء الموافححح  
 م.12/7/2019

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
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(5)  

كليححات الترةيححة الرياضححية  دكتححوراه( لجميححع خريجححي –ماجسححتير  –إقتححراح فححتح بححاب القيححد لطححالب الدراسححات العليححا ) دبلححوم  -7742
م  حتحححححححى 18/8/2019م، إعتبحححححححارًا محححححححن 2019/2020والمعيحححححححدين والمدرسحححححححين المسحححححححاعدين والوافحححححححدين للعحححححححام الجحححححححامعى

 م.14/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207قرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )م. بناًء على 31/8/2019

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
، بنححاًء علححى وموافقححة  م2019خححالل شححهر أرتححوةر  م2019/2020بححدء إمتحانححات تححأهيلي دكتححوراه للعححام الجححامعي إقتححراح  -7743

 م.12/7/2019( بتاريخ 207لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
إقتراح إشتراك السيد أ.د/ عادل حسني السيد شواف. األستاذ بقسم المناهج وتدريس الترةية الرياضحية ببححث بعنحوان )تحأ ير  -7744

برنامج ترويحي رياضي على بعض المهارات اإلجتماعية لدى طالبات جامعحة أسحيو ( فحي المحؤتمر العلمحي الحدولي الحذي 
 م.14/11/2019 – 13عودةة في الفترة من تنظم  جامعة حفر الباطن بالمملكة العرةية الس

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريس:ـرابعً ـ:
محححذكرة مقدمحححة محححن إدارة شحححئون العحححاملين بشحححأن إقتحححراح تعيحححين السحححيد/ حسحححن حمحححدي صحححدق  صحححدق . المعيحححد بقسحححم المنحححاهج  -7745

 موافقححةوتححدريس الترةيححة الرياضححية بوديفححة مححدرس مسححاعد تخصححص )رححرة سححلة( بححذات القسححم والكليححة والجامعححة. بنححاًء علححى 
 م.11/7/2019( بتاريخ 174مجلس قسم المناهج وتدريس الترةية الرياضية بجلست  رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بشأن تجديد إعارة السيد الدكتور/ راندي عبحد العزيحز حسحن خليفح . األسحتاذ المسحاعد  -7746
م ، 31/8/2020م حتحى 1/9/2019بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة للعمل بدولحة قطحر للعحام السحادس إعتبحارًا محن 

 م.10/7/2019( بتاريخ 179بناًء على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلست  رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

مذكرة مقدمة من إدارة شحئون العحاملين بشحأن تجديحد إعحارة السحيد الحدكتور/ شحريب محمحد عبحد الواححد محمحد. المحدرس بقسحم  -7747
والنفسية الرياضية للعمل بشحركة التعلحيم النحوعي بالريحال بالمملكحة العرةيحة السحعودةة للعحام الخحامس إعتبحارًا العلوم الترةوية 

م ، بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسححم العلححوم الترةويححة والنفسححية الرياضححية بجلسححت  رقححم 31/8/2020م حتححى 1/9/2019مححن 
 م.2/7/2019( بتاريخ 66)

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

كرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بشأن الطلب المقحدم محن السحيد أ.د/ أحمحد صحالح الحدين محمحد قراعحة. األسحتاذ بقسحم مذ -7748
م ، بنحححاًء علحححى موافقحححة مجلحححس قسحححم التحححدريب 2019التحححدريب الرياضحححي وعلحححوم الحركحححة، للسحححفر ألداء فريضحححة الححححج عحححام 

 م.10/7/2019( بتاريخ 179الرياضي وعلوم الحركة بجلست  رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتراح تسكين السيدة/ رانيا صدي  عبد اللطيب. المدرس بقسحم المنحاهج وتحدريس الترةيحة الرياضحية فحي غرفحة رقحم  -7749
( بتحاريخ 173/(( بالقسم ، بناًء على موافقة مجلس قسم المناهج وتحدريس الترةيحة الرياضحية بجلسحت  رقحم )228)

 م.10/6/2019
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

 



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6)  
إقتححراح تعححديل تخصححص السححيدة/ أمححال حسححن حسححين محمححد. المعيححدة بقسححم التححدريب الرياضححي وعلححوم الحركححة مححن  -7750

تخصححص )ألعححاب قححوى( إلححى )تححدريب جمبححاز(. بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسححم التححدريب الرياضححي وعلححوم الحركححة 
 م.10/6/2019( بتاريخ 178بجلست  رقم )

 لسمولفقة. د   :لسقةلر

إقتححراح إسححتمرار التعاقححد مححع السححيد الححدكتور/ حسححين أحمححد الحححا( حمححود. )سححوري الجنسححية( لتححدريس مقححرر الجمبححاز بقسححم ـ-7751
( مححن قححانون تنظححيم الجامعححات. بنححاًء علححى موافقححة مجلححس 118المنححاهج وتححدريس الترةيححة الرياضححية ، تطبيقححًا لححنص المححادة )

ـم.11/7/2019( بتاريخ 174ياضية بجلست  رقم )قسم المناهج وتدريس الترةية الر 
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

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

إقتحححراح محححنح الباححححث/ محمحححود سحححيد أحمحححد. المعيحححد بقسحححم التحححدريب الرياضحححي وعلحححوم الحركحححة درجحححة الماجسحححتير فحححي الترةيحححة  -7752
"تأثيرـبرن مجـتلريب ـبإستخلامـتـلريب تـا تـوا نـا ـلين ميك ـي ـىـا كفـ ءةـا و يفيـةـــــــ الرياضية بعنوان

بنحاًء علحى موافقحة مجلحس قسحم التحدريب   جه  ـا ـله ي  ـوبعـضـا متريـراتـا بلنيـةـ ـلمـمالكمـ ـا لرجـةـاألو ـى"ـــــــــ
م، وقحححرار لجنحححة الدراسحححات العليحححا والبححححوث 10/7/2019( المنعقحححدة بتحححاريخ 179الرياضحححي وعلحححوم الحركحححة بجلسحححت  رقحححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207بجلستها رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتححراح مححنح الباحثححة/ مححروة مصححطفى محمححد توفيحح . المقيححدة بقسححم علححوم الصحححة الرياضححية )مححن الخححار(( درجححة الماجسححتير  -7753
"تــأثيرـبرنــ مجـتمرينــ تـتأهي يــةـو يفيــةـ  عضــالتـا ع م ــةـي ــىـمفصــمـا كتــ ــ فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان

بناًء على موافقة مجلس قسحم علحوم الصححة الرياضحية بجلسحت  رقحم ا مص بةـب  تم قـ لمـسب م ـا مس ف تـا قصيرة"ـ
منعقححححدة بتححححاريخ ( ال207م، وقححححرار لجنححححة الدراسححححات العليححححا والبحححححوث بجلسححححتها رقححححم )9/7/2019( المنعقححححدة بتححححاريخ 61)

 م.12/7/2019
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتحراح مححنح الباححث/ أحمححد محمحد أحمححد صحالح. المقيححد بقسحم علححوم الصححة الرياضححية )محن الخححار(( درجحة الماجسححتير فححي  -7754
"تأثيرـبرنـ مجـتمرينـ تـتأهي يـةـمقتـرسـبإسـتخلامـا وسـطـا مـ ئ ـي ـىـوتـرـا رضـفةـــــــــــ الترةية الرياضية بعنحوان

( المنعقحدة 61بنحاًء علحى موافقحة مجلحس قسحم علحوم الصححة الرياضحية بجلسحت  رقحم )ا مص بـب إل ته بـ لمـا ري ضيين"ـ
 م.12/7/2019بتاريخ ( المنعقدة 207م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )9/7/2019بتاريخ 

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتححراح مححنح الباحححث/ محمححد أحمححد أنححور علححي. المقيححد بقسححم علححوم الصحححة الرياضححية )مححن الخححار(( درجححة الماجسححتير فححي  -7755
"تأثيرـبرن مجـتمرين تـتأهي يةـو يفيةـ  عضالتـا ع م ةـي ىـمفصـمـا كتـ ـا مصـ بةــــ الترةية الرياضية بعنوان

( 61بنحاًء علحى موافقحة مجلحس قسحم علحوم الصححة الرياضحية بجلسحت  رقحم )ب  تم قـ لمـاليب ـا  هيرـف ـكرةـا يـل"ــ
المنعقحححححححدة بتحححححححاريخ ( 207م، وقحححححححرار لجنحححححححة الدراسحححححححات العليحححححححا والبححححححححوث بجلسحححححححتها رقحححححححم )9/7/2019المنعقحححححححدة بتحححححححاريخ 

 م.12/7/2019
 ولف  لسمجل . :لسقةلر



 8 )مـا بعده صفحة      (

(7)  
إقتححراح مححنح الباحححث/ أحمححد محمححد محمححود عبححد العحححاطي. المقيححد بقسححم العلححوم الترةويححة والنفسححية الرياضححية )محححن  -7756

"بعضـا سم تـا شخصيةـويالقته ـبلافعيـةـاإلنجـ  ـــ الخار(( درجة الماجستير في الترةية الرياضية بعنوان
بناًء على موافقة مجلس ا ري ض ـ لمـاليب ـري ض تـا من  التـا فرليةـب  مؤسسةـا عسكريةـبأسيوط"ـ

م، وقحرار لجنحة الدراسحات 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66قسم العلوم الترةوية والنفسحية الرياضحية بجلسحت  رقحم )
 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207تها رقم )العليا والبحوث بجلس

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

بقسحم المنحاهج وتحدريس الترةيحة الرياضحية )محن الخحار((  ةإقتراح منح الباحثة/ حنان عبد النعيم سيد أحمحد. المقيحد -7757
ف هيمـ منهجـ"تصميمـبرمجيةـتع يميةـبإستخلامـخرائطـا م درجة الماجستير في الترةية الرياضية بعنوان

بنحاًء علحى موافقحة مجلحس قسحم المنحاهج وتحدريس أ ع بـا قومـ تالميذـا م قـةـاألو ـىـمـنـا تع ـيمـاألس سـ "ــــــ
م، وقححرار لجنححة الدراسححات العليححا والبحححوث 11/7/2019( المنعقححدة بتححاريخ 174الترةيححة الرياضححية بجلسححت  رقححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207بجلستها رقم )
 ولف  لسمجل . :رلسقةل

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
إقتححراح تشححكيل لجنححة المناقشححة والحكححم للبحححث المقححدم مححن الباحححث/ أحمححد فححوزي ةاسححين عبححد المالححك. المقيححد بقسححم  -7758

التدريب الرياضي وعلوم الحركة )من الخار(( للحصول على درجة دكتوراه الفلسحفة فحي الترةيحة الرياضحية بعنحوان 
 مهـ ر ـ مهـ رت ـاإلرتكـ  ـا ـ او ـــــ"تأثيرـاستخلامـجه  ـمس يلـمبتكرـي ىـمستومـاأللاءـا بـلن ـوـا

 من السادة: وا وقو ـي ىـا يلينـ اليب ـا جمب  ـي ىـجه  ـا م ق"ـ
 أستاذ تدريب رياضي الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم .د/ فؤلد رزق  بد لسحكة . أ -1

 الحركة بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مناقشًا(
 أستاذ الجمباز بقسم الرياضات الفردةة األساسية وعميد كلية الترةية الرياضية للبنينأ.د/ محمد فؤلد  بنب.  -2

                                                                               بالهرم سابقًا / جامعة حلوان )مناقشًا(
 أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعميد  أ.د/ أ مد صالح لسدي  محمد اةل ة.   -3

 رلية الترةية الرياضية سابقًا / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ تدريب الجمباز بقسم الرياضات الفردةة األساسية بكلية الترةية الرياضية  أ.د/  ات  أبو  مده هلنل أ مد.  -4

 رفًا(للبنين بالهرم / جامعة حلوان )مش
 أستاذ هندسة التصنيع والتصميم بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة / جامعة أ.د/ محا   بد لسنعة   ا .       -5

  أسيو  )مشرفًا(
م، 10/7/2019( المنعقححدة بتححاريخ 179بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسححم التححدريب الرياضححي وعلححوم الحركححة بجلسححت  رقححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207وث بجلستها رقم )وقرار لجنة الدراسات العليا والبح
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

 



 9 )مـا بعده صفحة      (

(8)  
إقتححراح تشححكيل لجنححة المناقشححة والحكححم للبحححث المقححدم مححن الباحححث/ وليححد أحمححد هاشححم عطيححة. المقيححد بقسححم العلححوم الترةويححة  -7759

"اســتراتيجي تـوالنفسححية الرياضححية )مححن الخححار(( للحصححول علححى درجححة دكتححوراه الفلسححفة فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان 
 من السادة: مواجهةـا ضروطـا نفسيةـ لمـاليب تـكرةـا قلم"ـ

 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية.د/  بد لسحكة  رزق  بد لسحكة .  أ -1
 ووكيل كلية الترةية الرياضية لشئون التعليم والطالب سابقًا / جامعة أسيو  )مناقشًا(

 القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ تدريب رياضي كرة أ.د/ محمد إبةلهة  محمود سلطان.  -2
                                                                               ووكيل كلية الترةية الرياضية لشئون التعليم والطالب / جامعة أسيو  )مشرفًا(

 واالجتماع والتقويم الرياضي بكلية الترةية  أستاذ القياس والتقويم بقسم علم النفسأ.د/ أ مد نبةه إبةلهة .    -3
 الرياضية للبنين / جامعة حلوان )مناقشًا(

 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية سابقاً  أ.د/ محمود  صمت أ مد.  -4
 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(

م، وقحرار 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66العلحوم الترةويحة والنفسحية الرياضحية بجلسحت  رقحم )بناًء على موافقة مجلس قسحم 
 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ــ
بقسحم التحدريب  ة/ دعحاء مصحطفى محرى عبحد الحرحيم. المقيحدة والحكم للبحث المقدم من الباحثحإقتراح تشكيل لجنة المناقشة  -7760

"ا خصــــ ئ ـالرياضححححي وعلححححوم الحركححححة )مححححن الخححححار(( للحصححححول علححححى درجححححة الماجسححححتير فححححي الترةيححححة الرياضححححية بعنححححوان 
اليبـ ـسـالســـا بيوميك نيكيةـ مه رةـا هجمةـا مستقيمةـبـ  رمىـكلا ـةـ وضـعـبعـضـا تمرينـ تـا نوييـةـ ــــــ

 من السادة: ا شيش"ـ
 أستاذ تدريب رياضي سالح بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.د/ محةوسة  لى  ا  محمد. أ -1

 بكلية الترةية الرياضية للبنات/ جامعة األسكندرية )مناقشًا(
  أستاذ تدريب رياضي مبارزة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ سمة مصطفى  ان .  -2

                                                                                     بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ خاسد  بد لسموجود  بد لسعظة .   -3

 ناقشًا(بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )م
 أستاذ مساعد بقسم التدريب وعلوم الحركة تخصص تدريب رياضي مبارزةأ. .د/ رشا ربة  فهمي  لي.  -4

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
م، 10/6/2019( المنعقححدة بتححاريخ 179بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسححم التححدريب الرياضححي وعلححوم الحركححة بجلسححت  رقححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )وقرار لجنة 
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحث المقدم من الباحث/ حسن عزت ضاحي بخيت. المقيد بقسم المناهج  -7761
"تـأثيرــوتدريس الترةيحة الرياضحية )محن الخحار(( للحصحول علحى درجحة الماجسحتير فحي الترةيحة الرياضحية بعنحوان 

ر ـف ـا كرةـا ط ئرةـ تالميـذــبرن مجـتع يم ـبإستخلامـا تلريب تـا بصريةـي ىـمستومـاأللاءـا مه 
 من السادة: ا ملارسـاإليلاليةـا ري ضية"ـ



 10 )مـا بعده صفحة      (

                                              (9) 
 
 أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وتدريس الترةية الرياضية ووكيل .د/  امل  بد لسمجند انصو . أ -1

 المجتمع وتنمية البيئة سابقًا / جامعة أسيو  )مناقشًا(رلية الترةية الرياضية لشئون خدمة 
 أستاذ الكرة الطائرة بكلية الترةية الرياضية / جامعة المنصورة )مناقشًا(أ.د/ خاسد محمد زياد .               -2
 سابقاً  أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضيةأ.د/ محمود  صمت أ مد.     -3

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم المناهج وتدريس الترةية الرياضية / بكلية الترةية أ.د/ أيم   بده محمد.      -4

 الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ مساعد الكرة الطائرة بقسم المناهج وتدريس الترةية الرياضية بكلية الترةية أ. .د/ إيمان سند أ مد.    -5

 الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
( المنعقحححححدة بتحححححاريخ 174بنحححححاًء علحححححى موافقحححححة مجلحححححس قسحححححم المنحححححاهج وتحححححدريس الترةيحححححة الرياضحححححية بجلسحححححت  رقحححححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207رقم )م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها 11/7/2019

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتراح تشحكيل لجنحة المناقشحة والحكحم للبححث المقحدم محن الباحثحة/ سحمر أحمحد سحيد حسحانين. المقيحدة بقسحم اإلدارة  -7762
"نمـوذ ـمقتـرســـالرياضية والترويح )من الخار(( للحصول على درجة الماجستير في الترةية الرياضحية بعنحوان 

 من السادة:   قي لةـاالستراتيجيةـ تطويرـا تمي ـا و يف ـلاخمـاالتم لـا مصر ـ كرةـا يل"ـ
 أستاذ إدارة الرياضات المائية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح.د/  مةو محمد إبةلهة . أ -1

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ إدارة كرة اليد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ مد أبو فةيخة.    أ.د/ إيمان محمد  -2

                                                                           بكلية الترةية الرياضية / جامعة كفر الشيخ )مناقشًا(
 اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضية أستاذ مساعد بقسم أ. .د/ أ مد محمد أ مد أبو لسنزيد.       -3

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مناقشًا(
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضيةأ. .د/ شةماء صالح سند  اانن .    -3

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
م، 8/7/2019( المنعقححدة بتحححاريخ 164قسححم اإلدارة الرياضحححية والتححرويح بجلسححت  رقححم )بنححاًء علححى موافقححة مجلححس 

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحث المقدم من الباحث/ رمزي يوسف محمد حميدات. المقيحد بقسحم علحوم  -7763
ــأثيرـ"الصححححة الرياضحححية )وافحححد فلسحححطيني( للحصحححول علحححى درجحححة الماجسحححتير فحححي الترةيحححة الرياضحححية بعنحححوان  تـ

ا ركبـةـبعـلـاألصـالســـــبرن مجـتمرين تـتأهي يةـمش بهةـ أللاءـألستع لةـا كفـ ءةـا و يفيـةـ مفصـمـــ
 من السادة: "ـكرةـا قلمـ ـا جرام ـ  رضرو ـ اليب



 11 )مـا بعده صفحة      (

                                               (10) 
 أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ مجدي محمود و وك.   -1

 )مناقشًا(بكلية الترةية الرياضية / جامعة طنطا 
   الحركة أستاذ تدريب رياضي كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم  .أ.د/محمد إبةلهة  محمود سلطان -2

 )مشرفًا( جامعة أسيو  / لشئون التعليم والطالبالترةية الرياضية  ووكيل كلية
   الصحة الرياضيةبقسم علوم والتأهيل البدني أستاذ اإلصابات الرياضية .  أ.د/ رجب  امل محمد -3

 / جامعة الوادي الجديد )مشرفًا( كلية الترةية الرياضيةوعميد 
 أستاذ مساعد اإلصابات الرياضية والتاهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ. .د/ محمود فاروق صبةه.   -4

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مناقشًا(
م، وقححرار لجنحححة 9/7/2019( المنعقححدة بتححاريخ 61حة الرياضححية بجلسححت  رقحححم )بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسحححم علححوم الصحح
 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتححراح تشححكيل لجنححة المناقشححة والحكححم للبحححث المقححدم مححن الباحححث/ محمححود علححي عبححد القححادر. المقيححد بقسححم علححوم الصحححة  -7764
ــىـتــأثيرـبرنــ مجـتـــ"الرياضححية )مححن الخححار(( للحصححول علححى درجححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان  أهي  ـي 

 من السادة: تيبسـمفصمـا مرفقـبعلـا كسورـ لمـاألطف م"ـ
 أستاذ جراحة العظام بكلية الطب البشري ورئيس جامعة أسيو  )مشرفًا(أ.د/ طارق  بد هللا مةسي لسجمال.  -1
  أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية ماد لسدي  شعحان  لي  ا .    أ.د/ -2

 )مناقشًا( جامعة أسيو  الترةية الرياضية / كليةب
   بقسم علوم الصحة الرياضيةوالتأهيل البدني أستاذ اإلصابات الرياضية .  محمدأ.د/ رجب  امل  -3

 / جامعة الوادي الجديد )مناقشًا( كلية الترةية الرياضيةوعميد 
 أستاذ مساعد اإلصابات الرياضية والتاهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ. .د/ محمود فاروق صبةه.   -4

 / جامعة أسيو  )مشرفًا(بكلية الترةية الرياضية 
م، وقححرار لجنحححة 9/7/2019( المنعقححدة بتححاريخ 61بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسحححم علححوم الصحححة الرياضححية بجلسححت  رقحححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتحراح تشحكيل لجنحة المناقشحة والحكحم للبححث المقحدم محن الباحثحة/ سحمر محسحن محمحد بحدوي. المقيحدة بقسحم العلحوم الترةويححة  -7765
مركــ ـا ضــبطـتــأثيرـ"والنفسححية الرياضححية )مححن الخححار(( للحصححول علححى درجححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان 

محن ج معـةـسـوه  "ــــ– ـلمـط بـةـك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةــــــا خ رج (ـي ىـمستومـا ـذك ءـاإلنفعـ   ــــ–)ا لاخ  ـ
 السادة: 

 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية سابقاً أ.د/ محمود  صمت أ مد.  -1
 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(

 الترةية الرياضية بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضيةأستاذ أصول  بد هللا فةغلي أ مد خمة .    أ.د/ -2
 )مشرفًا( جامعة أسيو  الترةية الرياضية / كليةب

 أستاذ علم النفس الرياضي بكلية الترةية الرياضية / جامعة المنصورة )مناقشًا(أ مد محمد لسشافعي.      أ.د/  -3
 العلوم الترةوية والنفسية الرياضية تخصص علم إجتماع أستاذ مساعد بقسم أ. .د/ شةماء  لي محمد سوسي.  -4

 رياضي بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مناقشًا(
م، وقحرار 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66بناًء على موافقة مجلس قسحم العلحوم الترةويحة والنفسحية الرياضحية بجلسحت  رقحم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر



 12 )مـا بعده صفحة      (

(11)  
إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحث المقدم من الباحثحة/ أةح  علحى عمحر عبحد الححافق. المقيحدة بقسحم العلحوم الترةويحة  -7766

"بنــ ءـمقيــ سـ ــبعضـوالنفسححية الرياضححية )مححن الخححار(( للحصححول علححى درجححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان 
 من السادة: يب تـكرةـا قلم"ـا م  هرـا نفسيةـ م  ةـم ـقبمـا من فسةـ لمـال

 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية أ.د/  بد لسحكة  رزق  بد لسحكة .  -1
 ووكيل كلية الترةية الرياضية لشئون التعليم والطالب سابقًا / جامعة أسيو  )مناقشًا(

 أستاذ تدريب كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ووكيل كلية الترةية أ.د/ أشةف محمد موسى.    -2
 الرياضية لشئون التعليم والطالب / جامعة جنوب الوادي )مناقشًا(

 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية أ.د/  ماد سمنة محمود.  -3
 لشئون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيو  )مشرفًا(ووكيل كلية الترةية الرياضية 

م، وقحرار 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66بناًء على موافقة مجلس قسحم العلحوم الترةويحة والنفسحية الرياضحية بجلسحت  رقحم )
 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 لسمجل .ولف   :لسقةلر

إقتححراح تشححكيل لجنححة المناقشححة والحكححم للبحححث المقححدم مححن الباحثححة/ إلهححام السححيد أحمححد علححي. المقيححدة بقسححم العلححوم الترةويححة  -7767
ا توافقـا نفسـ ــتأثيرـ"والنفسية الرياضية )من الخار(( للحصول على درجة الماجستير في الترةية الرياضية بعنحوان 

 من السادة: يب ـا ك راتيهـبمم ف  تـصعيلـمصر"ـي ىـا س وكـا علوان ـ لمـال
 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية سابقاً أ.د/ محمود  صمت أ مد.  -1

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 النفس بكلية الترةية / جامعة أسيو  )مناقشًا(أستاذ علم النفس بقسم علم أ.د/ محمد رياض أ مد  بد لسحلة .   -2
 أستاذ أصول الترةية الرياضية بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية بد هللا فةغلي أ مد خمة .    أ.د/ -3

 )مناقشًا( جامعة أسيو  الترةية الرياضية / كليةب
م، وقحرار 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66لسحت  رقحم )بناًء على موافقة مجلس قسحم العلحوم الترةويحة والنفسحية الرياضحية بج

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتححراح تشححكيل لجنححة المناقشححة والحكححم للبحححث المقححدم مححن الباحححث/ محمححود عبححد العزيححز محمححود عبححد العححاطي. المقيححد بقسححم  -7768
"األنشـطةــالعلوم الترةوية والنفسية الرياضية )من الخار(( للحصول علحى درجحة الماجسحتير فحي الترةيحة الرياضحية بعنحوان 

 من السادة: ا مرم ةـا ث نوية"ــا ري ضيةـويالقته ـب  ضبطـاإلجتم ي ـ لمـطالب
 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية أ.د/  بد لسحكة  رزق  بد لسحكة .  -1

 ووكيل كلية الترةية الرياضية لشئون التعليم والطالب سابقًا / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية أ.د/  ماد سمنة محمود.  -2

 ووكيل كلية الترةية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيو  )مناقشًا(
 أستاذ أصول الترةية الرياضية بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية بد هللا فةغلي أ مد خمة .    أ.د/ -3

 )مشرفًا( جامعة أسيو  الترةية الرياضية / كليةب
 أستاذ علم النفس الرياضي بكلية الترةية الرياضية/جامعة جنواب الوادي )مناقشًا(أ مد  بد لسعاطي  ان . أ.د/ -4
 أستاذ مساعد بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية تخصص علم إجتماع أ. .د/ شةماء  لي محمد سوسي.  -5

 الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا( رياضي بكلية
م، وقحرار 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66بناًء على موافقة مجلس قسحم العلحوم الترةويحة والنفسحية الرياضحية بجلسحت  رقحم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر



 13 )مـا بعده صفحة      (

(12)  
إقتححراح تشححكيل لجنححة المناقشححة والحكححم للبحححث المقححدم مححن الباحححث/ سححليمان مصححطفى سححليمان حسححين. المقيححد بقسححم العلححوم  -7769

"لورـاألنشــطةـالترةويححة والنفسححية الرياضححية )مححن الخححار(( للحصححول علححى درجححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان 
محن  رسـينـوييـرـا مم رسـينـ  نشـ طـا ري ضـ ـبج معـةـأسـيوط"ــــــــا طالبيةـف ـا بن ءـا تربو ـ لمـا طـالبـا مـم

 السادة: 
 أستاذ أصول الترةية المتفرغ بقسم أصول الترةية وعميد كلية الترةية أ.د/  بد لستولب  بد لساله  بد لستولب.  -1

 )مشرفًا(سابقًا / جامعة أسيو  ومدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد / فرع أسيو  
 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية أ.د/  بد لسحكة  رزق  بد لسحكة .  -2

 ووكيل كلية الترةية الرياضية لشئون التعليم والطالب سابقًا / جامعة أسيو  )مناقشًا(
 كلية الترةية األسب  / جامعة المنيا )مناقشًا(أستاذ أصول الترةية الرياضية وعميد أ.د/ فتحي  امل زيادي.     -3

 أستاذ أصول الترةية الرياضية بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية بد هللا فةغلي أ مد خمة .    أ.د/ -4
 )مشرفًا( جامعة أسيو  الترةية الرياضية / كليةب

 أستاذ مساعد بقسم العلوم الترةوية والنفسية الرياضية تخصص علم إجتماع أ. .د/ شةماء  لي محمد سوسي.  -5
 رياضي بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(

م، وقحرار 2/7/2019( المنعقحدة بتحاريخ 66بناًء على موافقة مجلس قسحم العلحوم الترةويحة والنفسحية الرياضحية بجلسحت  رقحم )
 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207والبحوث بجلستها رقم )لجنة الدراسات العليا 

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
إقتححراح تسححجيل البحححث المقححدم مححن الباحثححة/ هيححام عبححد الحميححد عمححر. المقيححدة بقسححم علححوم الصحححة الرياضححية )مححن الخححار((  -7770

"تــأثيرـبرنــ مجـتــأهي  ـي ــىـتمســينـا مهـــ راتــــــللحصححول علححى درجححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان 
 من السادة: ثيبت"ـا مركيةـاألس سيةـ ألطف مـا مص بينـبتيبسـمفصمـا ركبةـبعلـا ت

 أستاذ طرق تدريس الترةية الرياضية المتفرغ بقسم المناهج وتدريس الترةية .د/  امل  بد لسمجند انصو .  أ -1
 الرياضية ووكيل كلية الترةية الرياضية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا / جامعة أسيو 

 وماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب / جامعة أسيو أستاذ الر أ.د/ إيمان عحاس لسقاضي.          -2
 مدرس اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةد/ إسةلء  طا لسمحمدي.     -3

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو 
م، وقححرار لجنحححة 9/7/2019بتححاريخ ( المنعقححدة 61بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسحححم علححوم الصحححة الرياضححية بجلسححت  رقحححم )

 م12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتححراح تسححجيل البحححث المقححدم مححن الباحححث/ مصححطفى محمححد علححم الححدين عبححد الححرحيم. المقيححد بقسححم علححوم الصحححة الرياضححية  -7771
"تــأثيرـبرنــ مجـتمرينــ تـتأهي يــةـمــعـ)محن الخححار(( للحصحول علححى درجححة الماجسحتير فححي الترةيحة الرياضححية بعنححوان 

قـر ـوا عضـالتـا ع م ـةـي يـهـ ـلمـا ري ضـيينـــــــبعضـوس ئمـا عال ـا طبيع ـي ىـا كف ءةـا و يفيةـ  عمولـا ف
 من السادة: ا مص بينـبآالمـأسفمـا  هر"ـ

 أستاذ الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب / جامعة أسيو أ.د/  صا  أ مد محمد  ابده.       -1
 الصحة الرياضيةمدرس اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم د/ محمد فاروق إبةلهة .    -2

 بكلية الترةية الرياضية / جامعة أسيو 
م، وقححرار لجنحححة 9/7/2019( المنعقححدة بتححاريخ 61بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسحححم علححوم الصحححة الرياضححية بجلسححت  رقحححم )

 م12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر
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(13)  
ـطالبـلراس تـي ي ()قيلـ

إقتححراح قيححد الطححالب األتححي أسححمائهم بصححفة نهائيححة بمرحلححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بقسححم المنححاهج وتححدريس الترةيححة  -7772
م ، بناًء على ما ورد من السيد أ.د/ نائب رئحيس الجامعحة لشحئون الدراسحات العليحا 2018/2019الرياضية للعام الجامعي 

( المنعقححححدة بتححححاريخ 207م  ، وموافقححححة لجنححححة الدراسححححات العليححححا والبحححححوث بجلسححححتها رقححححم )26/6/2019والبحححححوث بتححححاريخ 
 م12/7/2019

ـت ريخـموافقةـمج سـا ك يةـبصفةـمبلئيةـا جنسيةـاإلسمـم
 م12/2/2019اعتبار قيده من  رويتي فالح عزاي دغيمان صيهد المطيري  -1
 م10/12/2018اعتبار قيده من  رويتي الرشيديمحمد سليمان عنيزان صالح الفريج  -2
 م10/12/2018اعتبار قيده من  رويتي ناصر مطل  الحميدي مجحم الوصيص المطيري  -3
 م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي ناةب ماجد حمد صعينين المطيري  -4
 م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي سيد أحمد محمود سيد علي عبد الرسول -5

 م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي مساعد عادل محمد علي يوسف الهولي -6

 م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي عبد العزيز سعود عبد العزيز عبد هللا المعتوق  -7

 م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي حسن حمزة عباس حسين دشتي -8

 م11/11/2018قيده من  اعتبار رويتي محمد جهاد صعف  عبود نقا الضفيري  -9

 م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي فهد فهد عبد هللا فهد مطل  الرد -10

  م11/11/2018اعتبار قيده من  رويتي علي عبد السالم علي نقي حجي النقي -11
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
إدارة( والفرقحححة الرابعحححة الئححححة قدةمحححة دور يونيحححو للعحححام  –تحححدريب  –إقتحححراح إعتمحححاد نتيجحححة الفرقحححة الرابعحححة شحححعب )تحححدريس  -7773

 م، بناًء على ما ورد من لجان الكنترول وفقًا لما يلي:2018/2019الجامعي 
 

ـيللـا طالب
ـا فرقةـــــــــ

ـيللـا طالب
ـا نسبةـا مئويةـا راسبينـلورـنوفمبرـا ن جمينـا متقلمينـا موقو ـقيلهمـا مقيلين

 صفة - - - - 3 3 رلبعة )الئحة اديمة(
 %83.66 م  لسخارج1+  5 27 169 202 2 204 رلبعة تدري  

 %66.84 م  لسخارج5+12 47 129 193 - 193 رلبعة تدريب رياضي
 %67.31 م  لسخارج9+16 43 140 208 2 210 رلبعة إدلر  رياضةة

 %72.63 م  لسخارج15+33 117 438 603 7 610 لإلجماسي
 

 

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

قبول العذر المرضي المقدم من الطالب/ ط  عبد الرحمن مصطفى. المقيد بالفرقة الثانية عن دخول أمتحان إقتراح  -7774
م ومقرر )أساسيات مسابقات الميدان( التي تم عقده بتاريخ 15/6/2019تم عقده بتاريخ مقرر )الحاسب اآللي( الذي 

م، نظرًا إلجرائ  عملية الزائدة الدودةة ، بناًء على مارود من اإلدارة العامة للشئون الطبية ، وموافقة لجنة 17/6/2019
 .م10/7/2019( المنعقدة بتاريخ 175شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
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(14)  
ـاإلهــلاءات:ـ:ث منً ـ
إقتححراح قبححول اإلهححداء المقححدم مححن السححيد/ متعهححد كافتيريححا الكليححة. إسححهامًا منحح  فححي تححوفير مسححتلزمات الكليححة وهححو عبححارة عححن  -7775

 ( فقط  ال ة عشر ألفًا و ال مائة جنية.13300بوصة( بإجمالي مبلغ ) L.G "65" شاشة "1)عدد "
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن إعتماد نظام العمل بإختبارات القبول للكلية للعام الجامعي  -7776

 م، وفقًا لما يلي: 2019/2020
ـ)ا تسجيم(

 https//tansik.egypt.gov.egالتسجيل على موقع التنسي :   – 1
( جني   من مظروف التقدم مع  إرفاق 400)مبلغلسداد جامعة أسيو   -التوج  إلى مقر كلية الترةية الرياضية – 2

 ما يلي:
 ( استمارة الترشيح 2احضار ) -

 صورة بطاقة رقم الجلوس )االطالع على األصل( -

 ( صورة شخصية.3عدد ) -

 م.تسديد الرسو التوج  إلى خزينة الكلية ل – 2
 (2تسجيل البيانات واستالم إخطار بموعد االختبار. )مدر( – 3

ـ)ا يومـاألومـ إلختب رات(
 ( الساعة الواحدة دهرًا.1تجمع الطالب في مدر( ) – 1
 توزيع الطالب على لجنة سير االختبارات من خالل الكنترول. – 2
 إجراء الكشف الطبي. – 3
 إجراء اختبارات الطول والوزن. – 4
 االستمارات للكنترول.رجوع  – 5
 توزيع الطالب على المهارات. – 6

ـ)ا يومـا ث ن ـ إلختب رات(
 تجميع الطالب المتحان المعلومات العامة الساعة العاشرة صباحًا. – 1
 متر. 800م و  100توزيع الطالب على االختبارات البدنية) – 2
 االختبارات البدنية في )صالة الجمباز(-3
 االستمارات للكنترول.تسليم   –4
 توزيع الطالب على القوام والشخصي. – 5
 .تسليم االستمارات للكنترول – 6

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
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(15)  
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن إعتماد تشكيل السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أعمال  -7777

 م وفقًا لما يلي2019/2020الجامعي إختبارات القبول للكلية للعام 
 

 أواًل: اللجنة العليا : 
 رئيس الجامعة أ.د/ طارق  بد هللا لسجمال
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د/ شحاته غةيب شلقامي

 عميد الكلية أ.د/ جمال محمد  لي
 مدير عام شئون التعليم والطالب أ/ رمضان توفن  بدوي 

 اللجنة التنفيذية بالكليةثانيًا: 
 عميد الكلية ورئيس عام اإلختبارات أ.د/ جمال محمد  لي يوسف

 نائب رئيس عام االختبارات والمشرف على اختبار المعلومات العامة أ.د/ صاسح محمد صاسح
 نائب رئيس عام االختبارات أ.د/ محمد إبةلهة  محمود سلطان

 االختباراتنائب رئيس عام  أ.د/  ماد سمنة محمود
 رئيس الكنترول أ.د/  امل  بد لسمجند انصو 

 المشرف على اإلختبارات المهارية أ.د/ محمود  ا   ان  لسعةبي
 المشرف على اإلختبارات البدنية أ.د/  مةو محمد إبةلهة 

 رئيس اختبارات البنين أ.د/  مال سلةمان  ا   لي
 اإلختبار الشخصيالمشرف العام على  أ.د/ بهاء سند محمود

 رئيس اختبارات البنات أ.د/  بد لسحكة  رزق  بد لسحكة 
 أمين عام الكلية أ/  مةو محمد محمد جاد لسموسى

 بصفت  مدية/  ا  إدلر  شئون لسطالب
 ثالثًا: جلنة الرتمجة والرصد + إدارى

 رئيساً  أ.د/  امل  بد لسمجند انصو  -1
 نائبحاً  أ.د/  ادل إبةلهة  أ مد -2
 عضواً  أ. د/  از   مال لسدي   بد لسعظة     -3
 عضواً  أ.د/ محمود  صمت أ مد -4
 عضواً  أ.د/ مصطفى أ مد  بد لسوهاب -5
 عضواً  أ.د/ سمة مصطفى  ان  -6
 عضواً  د/ محمد صالح أ مد فاسح -7
 عضواً  د/ محمد محمود محمد  بد لسة ة  -8
 عضواً  د/ أ مد  ادل تمة  -9

 عضواً  د/ وسند صاسح  بد لسجولد -10
 عضواً  د/ وسند محمد  ان  -11
 عضواً  د/ والء بدري  امل -12
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                                         (16) 

 رابعًا: اللجنة  الطبية                                                   
 أ.د/  ماد لسدي  شعحان  لي                       -1

 
 
 رئيسا  

 عضواً  د/ محمود فاروق صبةه -2
 عضواً  د/ محمد فاروق إبةلهة  -3
 عضواً  د/ ناةي  نادي  بد لسجند -4
 عضواً  د/ إسةلء  طا لسمحمدي -5
 عضواً  د/ أسامة لساند تما  -6
 عضواً  د/ لسمةلقحة لسطبةة -7
 عضواً  لسمةلقحة لسطبةةد/  -8
 عضواً  د/ لسمةلقحة لسطبةة -9

 خامسًا: جلنة إختبار القوام
ـ(ـ جنةـاختب رـا طومـوا و نـ)بنينـ/ـبن ت(ـ:1)

  أ.د/ محمود  بد لسحلة   بد لسلةي         )مشةف  ا ( -
ـ جنةـ)ب(ـ جنةـ)أ(

 رئيساً  سمنة محمد محي لسدي  أبو شاديأ.د/  -1 رئيساً             أ.د/ مد ت شواي طوس        -1
 عضواً  أ.د/ رلنةا مةسي أبو لسعحاس -2 عضواً  أ.د/  نان محمد أ مد جعةصة -2
 عضواً  د/  بد لسة م   ان  إبةلهة  -3 عضواً  أ. .د/ أ مد محمد أ مد أبو لسنزيد -3

ـ جنةـ)ل(  جنةـ) (
 رئيساً  محمود  ا   ان  لسعةبي أ.د/ -1 رئيساً  أ.د/ أ مد صالح لسدي  محمد اةل ة -1
 عضواً  د/ لألمنة  بد لساتار  ا  -2 عضواً  أ. .د/ مؤم  طه  بد لسنعة  -2
 عضواً  د/ مةو  صبةي إبةلهة  -3 عضواً  أ. .د/ شنةي  جالل شحاته -3

 سادسًا: جلان إختبارات املهارات )بنني / بنات(
  جنةـكرةـا قلمـ)بنين(ـ:ـ-1

 رئيساً  محمودأ.د/ بهاء سند  -1
 عضواً  أ.د/ إبةلهة   ان  إبةلهة  -2
 عضواً  د/ محمد فاروق إبةلهة  -3
 عضواً  د/ محمد صالح أ مد فاسح -4
 عضواً  د/ لساند  لي  بد هللا شبنب -5
 عضواً  د/ هةا  صاسح  بدلسجولد -6
 عضواً  د/ لألمنة  بد لساتار  ا  -7
 عضواً  د/ أ مد محمد  ان  -8
 عضواً   صا  محمود  ليد/  -9
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(17)  
  جنةـكرةـط ئرةـ)ـبنينـ/ــبن ت(ـ:ـ-2

 رئيساً  أ.د/ محمد أ مد محمد لسحفناوي  -1
 عضواً  د/ إيمان سند أ مد -2
 عضواً  د/ مةو  رمضان محمود -3
 عضواً  د/  صمت محمد سند -4
 عضواً  د/ بكة أنور تهامي -5
ـ جنةـكرةـا س ةـ)بنينــ/ــبن ت(ـ:ـ-3
 رئيساً  أ.د/  ادل  اني لساند شولف -1
 عضواً  أ.د/ مؤم   بد لسعزيز  بد لسحمند -2
 عضواً  د/ إنجي  ادل متوسي -3
 عضواً  د/ وسند محمد  ان  -4
 د/  مةو أ مد محمد -5
 د/ لسامه لساند تما  -6

 عضواً 
 عضوا

ــ جنةـكرةـا يلـ)بنينـ/ـبن ت(ـ:ـ-4
 رئيساً  أ.د/ طارق صالح لسدي  سند -1
 عضواً  أ.د/  نان محمد أ مد جعةصة -2
 عضواً  د/ محمد  وض  بد لسحلة  -3
ــ جنةـتنسـا ط و ةـ)بنينـ/ـبن تـ(ــ-5
 رئيساً  د/  بد لسة م   ان  إبةلهة  -1
 عضواً  د/ مةو  صبةي إبةلهة  -2
 عضواً  د/ شةماء ماهة أ مد -3
 عضواً  د/ دينا  بد لسة ة  مهنى -4
 عضواً  محمد  ان  إبةلهة د/  -5
ــ جنةـا جمب  ـ)بنينـ/ـبن ت(ـ-6
 رئيساً  أ.د/ ياسة  ا   امد  -1
 عضواً  د/  محمود فاروق صبةه -2
 عضواً  د/ هحة محمد رلتب أبو جازية -3
 عضواً  د/ وسند صاسح  بدلسجولد -4
ــ جنةـا من  التـ)بنينـ/ـبن ت(ـ-7
 رئيساً  أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد -1
 عضواً  د/ صاسح  بد لسجابة  بد لسحافظ -2
 عضواً  د/ أ مد محمد أ مد أبو لسنزيد -3
 عضواً  د/ خاسد  بد لسموجود  بد لسعظة  -4
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(18)  
 عضواً  د/  ات  فتح هللا محمد  -5
 عضواً  د/ رشا ربة  فهمي -6
 عضواً  د/ صاسح  بد لسقادر  تةي  -7
 عضواً  د/ لسحان  صالح محمد  -8
 عضواً  د/  لي نور لسدي   لي مصطفى -9

 عضواً  د/ هحة رشولن  لي -10
 عضواً  د/ آالء أ مد محمد لسطاهة -11
ــ جنةـا ري ض تـا م ئيةـ)بنينـ/ـبن ت(ـ-8
 رئيساً  أ.د/  مةو محمد إبةلهة  -1
 عضواً  د/ خاسد محمد  بد لسلةي  -2
 عضواً  د/ مؤم  طه  بد لسنعة  -3
 عضواً  شنةي  جالل شحاتهد/  -4
 عضواً  د/  ز   مال بدر -5
 عضواً  د/ ناهد محمد  بد لسلطةف -6
ـ جنةـمس بق تـا ميلانـوا مضم رـ)بنينـ+ـبن ت(ـ:ــ-9

 رئيساً  أ.د/ فؤلد رزق  بد لسحكة  -1
 عضواً  أ.د/  امد  ان  أ مد -2
 عضواً  أ.د/ محمود  طةة بخنت -3
 عضواً  د/ سنلى جمال مهنى -4
 عضواً  د/ أ مد أسما نل أ مد -5
 عضواً  د/ لألمنة  بد لساتار  ا  -6
 عضواً  د/ باا  صالح  محمد -7
 عضواً  د/ محمد  ا  لساند -8
 عضواً  د/ باا  لساند محمد -9
ـ جنةـا مرك تـا تعبيريةـ)بن ت(ـ:ــ-10
 رئيساً  أ.د/ سمة مصطفى  ان  -1
 عضواً  د/ إنجي  ادل متوسي -2
 عضواً  د/ شةماء  لي محمد سوسي -3
 عضواً  د/ شةماء صالح سند -4
 عضواً  د/ مةو  رمضان محمود -5
 عضواً  د/ رشا ربة  فهمي -6
 عضواً  د/  ز   مال بدر -7
 عضواً  د/ هحة رشولن  لي -8
 عضواً  د/ شةماء ماهة أ مد محمد -9

 عضواً  د/ دينا  بد لسة ة  مهنى -10
 عضواً  لسمحمدي د/ إسةلء  طا -11
 عضواً  د/ آالء أ مد محمد لسطاهة -12
 عضواً  د/ أمل نادي محمد -13
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(19)  
 سابعًا: جلان االستعداد البدني بنني / بنات

ـمترـبن ت(ـ50مترـبنينـ+ــ100 جنةـسريةـ)ـ-1
 رئيساً  أ.د/ محمود  طةة بخنت -1
 عضواً  د/ خاسد محمد  بدلسلةي  -2
 عضواً  د/ سنلى جمال مهنى -3
 عضواً  د/ محمد صالح أ مد فاسح -4
 عضواً  د/ أسامة لساند تما  -5
 عضوأ د/ محمد محمود  بد لسة ة  -6
 عضواً  د/ لألمنة  بد لساتار  ا  -7
 عضواً  د/ محمد  ا  لساند -8
 عضواً  د/ باا  لساند محمد -9

 عضواً  د/  لي نور لسدي   لي -10
ـمترـبن ت(ـ600مترـبنينـ+ــ800 جنةـاختب رـتمممـ)جرمــ-2

 رئيساً  أ.د/  امد  ان  ل مد -1
 عضواً  د/ أ مد أسما نل أ مد -2
 عضواً  د/ صاسح  بد لسقادر  تةي  -3
 عضواً  د/ لسحان  صالح محمد -4
 عضواً  د/ شةماء ماهة أ مد -5
 عضواً  د/ محمد  وض  بد لسحلة  -6
 عضواً  د/ محمد  ان  إبةلهة  -7
 عضواً  صالح محمد د/ باا  -8
 عضواً  د/ آالء أ مد محمد لسطاهة -9

 عضواً  د/ باا  لساند محمد -10
 عضواً  د/ لمل نادي محمد -11
 عضواً  د/ رلنةا صدي   بد لسلطةف -12

ـ جنةـا رش قةـبنينـ/ـبن تـ:ـ-3
 رئيساً  د/ ياسة  ا   امد -1
 عضواً  د/ شةماء  لي محمد سوسي -2
 عضواً  سندد/  صمت محمد  -3
 عضواً  د/  بد لسة م   ان  إبةلهة  -4
 عضواً  د/ رشا ربة  فهمي -5
 عضواً  د/ لساند  لي  بد هللا شبنب -6
 رئيساً  د/  ز   مال بدر -7
 عضواً  د/ مةو  صبةي إبةلهة  -8
 عضواً  د/ بكة أنور تهامي -9

 عضواً  د/ هحة رشولن  لي -10
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(20)  
ـبن تـ: جنةـا مرونةـبنينـ/ــ-4

 رئيساً  أ.د/ مؤم   بد لسعزيز  بد لسحمند -1
 عضواً  د/ صاسح  بد لسجابة  بد لسحافظ -2
 عضواً  د/ مؤم  طه  بد لسنعة  -3
 عضواً  د/ خاسد  بد لسموجود  بد لسعظة  -4
 عضواً  د/ محمد فاروق إبةلهة   -5
 عضواً  د/ هحة محمد رلتب أبو جازية -6
 عضواً  محمدد/  ات  فتح هللا  -7
 عضواً  د/ ناةي  نادي  بد لسجند -8
 عضواً  د/ أ مد محمد  ان  -9

 عضواً  د/  صا  محمود  لي -10
 عضواً  د/  مةو أ مد محمد -11
ـ جنةـا شلـي ىـا عق ةـ)بنينـ/ـبن ت(ـ-5
 رئيساً  أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد -1
 عضواً  د/ إنجي  ادل متوسي -2
 عضواً  محمودد/ مةو  رمضان  -3
 عضواً  د/ هةا  صاسح  بد لسجولد -4
 عضواً  د/ وسند محمد  ان  -5
 عضواً  دينا  بد لسة ة  مهنىد/  -6
ـ جنةـا وثبـا طويمـ)بنينـ/ـبن ت(ـ:ـ-6

 رئيساً  أ.د/ إبةلهة   ان  إبةلهة  -1
 عضواً  د/ محمود فاروق صبةه -2
 عضواً  د/ أ مد محمد أ مد أبو لسنزيد -3
 عضواً  د/ شنةي  جالل شحاته -4
 عضواً  د/ شةماء صالح لساند -5
 إسةلء  طا لسمحمديد/  -6
 د/ ناهد محمد  بد لسلطةف -7

 عضواً 
 عضوا

  جنةـا قلرةـي ىـا رم ـ)ـبن ت(ـ:ـ-7

 رئيساً  أ.د/ طارق صالح لسدي  سند -1
 عضواً  أ.د/  نان محمد أ مد جعةصة. -2
 عضواً  د/ إيمان سند أ مد. -3
 عضواً  د/ شةماء صالح سند. -4
 عضواً  د/ مةو  صبةي إبةلهة . -5
 عضواً  د/ آالء أ مد محمد لسطاهة -6
 عضواً  د/ رلنةا صدي   بد لسلطةف -7
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(21) 
 

 ثامنًا : جلنة اإلحنرافات القوامية والشخصي
ـ جنةـ)أ(ـبنين

 رئيساً  أ.د/ محمود  بد لسحلة   بد لسلةي  -1
 عضواً   ان  لسعةبيأ.د/ محمود  ا   -2
 عضواً  أ.د/  امد  ان  أ مد -3
 عضواً  أ.د/  ماد سمنة محمود -4
 عضواً  أ.د/ مد ت شواي طوس -5

ـ جنةـ)ب(ـبنين
 رئيساً  أ.د/ فؤلد رزق  بد لسحكة  -1
 عضواً  أ.د/ سمنة محمد محي لسدي  أبو شادي -2
 عضواً  أ.د/ محمد أ مد محمد لسحفناوي  -3
 عضواً  صالح اةل ةأ.د/ أ مد  -4
 عضواً                           أ.د/ بهاء سند محمود -5
 عضواً                            أ.د/  ادل  اني لساند -6

ـ جنةـ) (ـبنين
 رئيساً  أ.د/ صاسح محمد صاسح -1
 عضواً  أ.د/  مال سلةمان  ا  -2
 عضواً  أ.د/  بد لسحكة  رزق  بد لسحكة  -3
 عضواً   مةو محمد إبةلهة أ.د/  -4
 عضواً                            أ.د/  ماد لسدي  شعحان -5

  جنةـ)ل(ـ)بن تـ(

 رئيساً  أ.د/ سمة مصطفى  ان  -1
 عضواً  أ.د/ رلنةا مةسي أبو لسعحاس -2
 عضواً  أ.د/  نان محمد أ مد جعةصة -3
 عضواً  د/ إيمان سند أ مد -4
 عضواً  د/ لنجى  ادل متوسي -5

 تاسعًا : جلنة إدخال النتائج
 رئيساً  أ.د/ أيم   بده محمد. -1
 نائباً  د/ أ مد خضةي محمد. -2
 عضواً  د/ خاسد أبو لساعود -3
 عضواً  د/ مصطفى  نتة زيدلن -4
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(22)  

 

 عاشرًا :جلنة اختبار املعلومات العامة
 

 رئيساً  أ.د/ صاسح محمد صاسح محمد. -1
 عضواً  لسدي  سندأ.د/ طارق صالح  -2
 عضواً  د/ شةماء  لي محمد سوسي                                                               -3
 عضواً  د/ خاسد  بد لسموجود  بد لسعظة  -4
 عضواً  د/  صمت محمد سند -5

 عضواً  د/ هحة محمد رلتب أبو جازية -6
 عضواً  د/  ات  فتح هللا محمد -7
 عضواً  رشا ربة  فهميد/  -8
 عضواً  د/ سنلى جمال مهنى -9

 عضوا د/ أ مد أسما نل أ مد  -10
 عضواً  د/ صاسح  بد لسقادر  تةي  -11
 عضواً  د/ لساند  لي  بد هللا شبنب -12
 عضواً  د/ بكة لنور تهامي  لي -13
 عضواً  د/ لسحان  صالح محمد -14
 عضواً  د/  ز   مال بدر -15
 عضواً  أ مد محمد  ان د/  -16
 عضواً  د/ خاسد أبو لساعود  بد هللا -17
 عضواً  د/ وسند محمد  ان  -18
 عضوا د/ مصطفي  نتة زيدلن                                                              -19
 عضواً  د/ دينا  بد لسة ة  مهنى -20
 عضواً  د/ محمد  وض  بد لسحلة  -21
 عضواً   مةو أ مد محمد د/ -22
 عضواً  د/ محمد  ان  إبةلهة  -23
 عضواً  د/ باا  صالح محمد -24
 عضواً  د/ هحة رشولن  لي -25
  عضواً  د/ أمل نادي محمد -26

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
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(23)  
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن إعتماد أسماء السادة اإلداريين المشاركين في أعمال أختبارات القبول للكلية  -7778

 م وفقًا لما يلي:2019/2020للعام الجامعي 
 

 أمين عام الكلية ومشرف عام االختبارات           لساند/  مةو محمد جاد لسموسى

 وإلخ مـا بي ن تـاألو يةـغوـتفري جنةـاالستقب مـوا تسجيمـ

 السيد/ عماد  كمال عبد الحافق              مشرف لجنة االستقبال والتسجيل-1
 نائب رئيس اللجنة                محمدالسيدة / سلوى هاللي -2
 السيدة / هال  حسن مصطفى-4 السيدة / آمال محمد محمد-3
 السيدة/ ميرفت محمد أحمد-6 سناء عبد الحميد حسنالسيدة/ -5
 السيدة / ليلى أحمد حسن-8 محمد عبد المنعم عبد الفتاح           السيد/-7
 السيدة/ أمل محمود كامل-10 السيدة / زينب عبد الحافق محمد -9
 السيدة / سناء محمد عبد هللا -12 السيدة/ نجاح سمير عبد الحفيق  -11
 السيد / حسام رمضان سيد -13

ـاإلرش لاتـواالستعالم ت جنةـ
 رئيس اللجنة                              السيد/ محمد رفعت عبد المعطى-1
 أحمد عجمي فهمىالسيد/ -3 انور على  ابتالسيد / -2
 السيد/ ةاسر عبده مصطفى-5 اآلنسة / نوسة محمد منصور-4

ـ
 ا  جنةـا م  يةـوا تمصيمـوا صر 

 السيد/ ةاسر عبدهللا-2                                               هاشم عبد الحليم أةمنالسيد /  -1
 هدى أحمد سيد عمرانالسيدة / -4 السيد / أحمد هاشم أحمد-3
 السيدة/ حنان على محمود-6 السيد/ أحمد مصطفى أحمد-5

 ا مع وم تـا ع مةـت جنةـاختب را

 هناء سالم محمدالسيدة /  -2 السيدة/ شادةة عبد الفتاح سيد-1
 السيدة/ سهير  حسن يونس-4 السيدة/ هدى سعد عبد الودود-3
 السيدة/ منى مكاوي على -5

ـ جنةـإلخ مـبي ن تـي ىـا م سبـاآل  ـ
 السيدة/ غادة فوزي كامل -2 السيد / محمد جاد الكريم عبيد  -1
 رين أحمد محمود                                           شالسيدة/   -3

  جنةـتجهي ــوإيلالـأم كنـاالختب راتـ)ماليبـوملرج تـوص التـومم مـسب مة(

 رئيس اللجنة                  السيد / لطيب فؤاد حكيم- 1
 السيد/ علي عبد الحميد-3 -1 السيد/محمد محمود-2
 السيدة/ فاطمة الزهراء -4
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(24)  
ـ

 ا  جنةـا طبيةـبنينـوبن ت

 السيد/ حسني صالح محمد -2  السيدة / هدى سيد مدني -1
 السيد / محمد عليان خالف -4 محمد بكر محمد عبد العالالسيد/  -3

  جنةـا كنتـــروم

 السيد / صالح سيد محمد-2 السيدة/ حنان عبد التواب أحمد-1
 السيد/ وليد محمد جابر-3

ـا طالب جنةـشئونـ

 مشرف لجنة شئون الطالب                                أشرف محمد فهيم /السيد-1
 السيدة / سحر على إبراهيم-3 السيدة/ زينب عبد العال أحمد -2
 السيدة / أماني فوزي فرغلى-5 / نجوى على محمودةالسيد-4
 السيدة/ أمل أحمد إبراهيم-7 والء مصطفى كاملالسيدة/ -6
 شيماء رمضان أحمدالسيدة / -9 على دالسيد/ محمد عمر محمو -8
 السيد/ متولي على متولي -11 السيد/ محمد جابر محمد                                                                          -10

  جنةـا تصوير

 أحمد صبري علمالسيد/  -2 جالل  على محمدالسيد/ -1
 اسرا ء حسن حامد السيدة/ -3

  جنةـاالختب راتـطب ـوبلن ـومه ر 

 مشرف اللجنة                                    السيد/ عماد عبد الموجود -1
 السيد/ عصام نصر سيد -4 السيدة/ نسمة محمد عليان-3 السيدة/ اسماء عبد المعز عبد العزيز -2
 السيد / عز الدين محمد محمد -7 أحمد على زهرانالسيد / سيد  -6 السيدة/ أسماء فر( حسن -5
 السيد/ صالح عبد العزيز قطب -10 السيد/ نبيل سعد عبد الحليم -9 فر( حسنالسيد / محمد  -8
 السيد/ عصام عبد الظاهر  -12 السيد/ هاني بدوى سالم -11

  جنةـاالمنـب  ك يةـ

 السيد/ أحمد عبد الحميد هنداوي  -3 السيد/ عالء جالل محمد-2 السيد/ عاطف خليفة محمود-1
 السيد/ بخيت عبدالمجيد عبدالرحيم  -6 السيد/على فوزي أيوب  -5 السيد/عبد هللا عبد الحليم عبد هللا-4
 السيد/ أةمن إبراهيم على-9 السيد/ةاسر راضي محمد    -8 السيد/ أحمد محمد أبو النصر-7
 السيدة/ رشا محمد بلد عبد رة   -12 السيد/عبد العزيز نادى عبد العزيز-11 السيد/عمرو بكر أحمد حسن  -10
 السيد/ محمود عبد الحافق سيد  -15 السيد/عبد الحليم محمود عبد الاله  -14 السيدة/ ةاسمين سيد عبد العال-13

ـ
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(25)  
ـ مـــــــمــعــا 

 لالس    لالس   
 على هاشم على  15 هاشم صبره  أحمد  1
 محمد محمود محمد على 16 جمال محمود محمد 2
 محمد حسن أحمد   17 سيد عبد المحسن محمود  3
 جمال عبد الباسط 18 عدلي عليان عبد العال 4
 ررم جابر عبد االمام 19 الحسين على محمد   5
 رافت عثمان حسانين  20 مصطفى عبد الكريم حسين  6
 سالم ةس سالم  21 نجوى جابر أبو ضيب 7
 امال قطب  ابت 22 محمد عزت امام 8
 هناء محمود محمد 23 محمد سعد محمود 9
 عمرو حرةى محمود   24 على حسين قرني 10
 عمرو حماده عبد السالم  25 محمد  محمد فر( 11
 سيد فرغلى سيد فرغلى 26 اشرف إبراهيم خلف هللا 12
 مصطفى على محمود 27 صفوت عبد الحكيم سيد 13
   النبي محمد حسن محمدعبد  14

 

 

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

 إقتراح تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية. نيابة عن مجلس الكلية فيما يلي: -7779
 -المهمحححات العلميحححة  -التوقيحححع واإلعتمحححاد علحححى المسحححتندات الخاصحححة بالسحححفر للخحححار( واألجحححازات )اإلعحححارات -1

 المختص.المؤتمرات( بعد موافقة رئيس مجلس القسم 
 إعتماد نتائج اإلمتحانات. -2

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

مذكرة مقدمة من السحيد أ.د/ وكيحل الكليحة لشحئون الدراسحات العليحا والبححوث. بشحأن إقتحراح تعحديل تشحكيل الكنتحروالت التاليحة  -7780
 م وفقًا لما يلي:2018/2019دكتوراه( دور أول للعام الجامعي  –لمرحة الدراسات العليا )دبلوم 

 دبلوم إصابات رياضيةرئيسًا لكنترول       أ.د/  ماد لسدي  شعحان  لي.  -1
 رئيسًا لكنترول دبلوم إعداد نفسي للرياضيين.أ.د/ محمد إبةلهة  محمود سلطان.   -2
 علوم ترةوية( -إدارة  –ى دكتوراه )مناهج عضو كنترول أولد/ محمد صالح أ مد فاسح.          -3
 علوم صحة( –عضو كنترول ألولى دكتوراه )تدريب د/ ناةي  نادي  بد لسجند.          -4

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

فحححي المحححؤتمر العلمحححي الحححدولي الحححذي تنظمححح  جامعحححة حفحححر البحححاطن بالمملكحححة السحححادة األتحححي أسحححمائهم إقتحححراح إشحححتراك  -7781
 م.14/11/2019 – 13العرةية السعودةة في الفترة من 
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(26)  
 

  نولن لسححث لإلس   
 خطة مقترحة إلدارة المخاطر باإلتحاد المصري لكرة القدم أ.د/ جمال محمد  لي.  -1
 للروح المعنوية لدى العبات كرة القدمبناء مقياس  أ.د/  ماد سمنة محمود -2
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على برمجة خرائط المفاهيم لمقرر كرة اليد على مستوى  أ.د/مصطفى أ مد  بد لسوهاب -3

 التحصيل المعرفي لدى طالب كلية الترةية الرياضية جامعة أسيو 
 الطائرة للمعاقين ذهنيًا القابلين للتعلممقياس معرفي مصور للكرة  د/ أ مد خضةي محمد -4
تأ ير استخدام الكروت اإلرشادةة لبرنامج اإللهام الدولي على مستوى المهارات التدريسية  د/ إيمان سند أ مد -5

 للطالب المعلم
 بمحافظة أسيو دور اإلعداد النفسي في مواجهة سلوك التنمر لتالميذ المرحلة اإلعدادةة  د/ آالء أ مد محمد لسطاهة -6

 

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

بقسم المناهج  ة. المقيدهالة تغيان كامل أبو العال/ ةإقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحث المقدم من الباحث -7782
صـميمــ"توتدريس الترةية الرياضية )محن الخحار(( للحصحول علحى درجحة الماجسحتير فحي الترةيحة الرياضحية بعنحوان 

معي ريــةـإلختبـ رـمعرفـ ـإ كترونــ ـفـ ـا كـرةـا طــ ئرةـ طـالبـا مرم ـةـا تخصصــيةـــــــووضـعـمسـتوي تـــ
 من السادة: "ـج معةـأسيوطـ–بك يةـا تربيةـا ري ضيةـ

 عميد كلية الحاسبات والمعلومات / جامعة أسيو     )مناقشًا(               تةانة  ا   بد لسحمند.أ.د/  -1
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم المناهج وتدريس الترةية الرياضية / بكلية الترةية أ.د/ أيم   بده محمد.      -2

 الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستاذ مساعد الكرة الطائرة بقسم المناهج وتدريس الترةية الرياضية بكلية الترةية أ. .د/ إيمان سند أ مد.    -3

 (أسيو  )مناقشاً ية / جامعة الرياض
م، 11/7/2019( المنعقححدة بتححاريخ 174بنححاًء علححى موافقححة مجلححس قسححم المنححاهج وتححدريس الترةيححة الرياضححية بجلسححت  رقححم )

 م.12/7/2019( المنعقدة بتاريخ 207وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 ولف  لسمجل . :لسقةلر

إقتححراح إجححراء التعححدةالت التاليححة علححى البحححث المقححدم مححن الباحثححة / أسححماء سححيد محمححد علححي. المقيححدة بقسححم علححوم الصحححة  -7783
ــدني الرياضححية )مححن الخححار(( للحصححول علححى درجححة الماجسححتير فححي الترةيححة الرياضححية بعنححوان  ــاس ماــتوى لسنشــاط لسب )قة

، بنححاًء علححى مححا ورد مححن السححيد أ.د/ سححمير (مةضــى لساــةطانوجــود  لسحةــا  لسمةتحطــة باسصــحة ولسلفــاء  لسو ة ةــة ســدى 
( بتحاريخ 207محمد محي الدين أبو شادي. المشرف على البحث ، وموافقحة لجنحة الدراسحات العليحا والبححوث بجلسحت  رقحم )

 م وفقًا لما يلي :12/7/2019
ـعـلـا تعـليمـكمـ ـي ـ ـ:ــــتعليمـا عنوانـبإض فةـيب رةـ"األطف مـا مص بينـب  سـرط ن"ـ يصـبحـا عنـوانـبــــ-1

)قةــاس ماــتوى لسنشــاط لسبــدني وجــود  لسحةــا  لسمةتحطــة باسصــحة ولسلفــاء  لسو ة ةــة ســدى لألطفــال لسمصــابن  
 باساةطان(

األسحححتاذ المسحححاعد بقسحححم أورام األطفحححال بمعهحححد جنحححوب مصحححر لحححألورام  إضـــافة لساـــند لســـد تور/ خاســـد فتحـــي ريـــاض. -2
 ./جامعة أسيو . إلى هيئة اإلشراف

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
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(27)  
بمرحلة الماجستير بقسم المناهج وتحدريس الترةيحة إقتراح تأجيل قيد الباحث/ ناةب ماجد حمد صعينين المطيري.  -7784

م بناًء على 2019/2020م إلى العام الجامعي القادم 2018/2019الجامعي  من العامالرياضية )وافد كويتي( 
 ما ورد من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 ولف  لسمجل . :لسقةلر

الترةية إقتراح مد األجازة الخاصة بالسيد الدكتور/ أسامة محمد عبد الحليم. المدرس بقسم المناهج وتدريس  -7785
م ، للعمل كباحث 30/6/2020م حتى 1/7/2019الرياضية ، أجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام إعتبارًا من 

بمركز أبحاث الرياضة المدرسية بمعهد علوم الرياضة بجامعة كارلسروة بألمانيا، بناًء على موافقة مجلس قسم 
 م.11/7/2019( بتاريخ 174المناهج وتدريس الترةية الرياضية بجلست  رقم )

  .13/1/2019( لسصادر بتاريخ 119را  )تطبةقا  سقةلر رئة  لسجامعة   د  لسمولفقة :لسقةلر

م، بناًء على ما ورد من لجنة الكنترول 2018/2019الرابع )تعليم مفتوح( للعام الجامعي  المستوى إعتماد نتيجة  -7786
 وفقًا لما يلي:

 طالب 40عدد المتقدمين :                              -
 طالب 39عدد المؤديين لإلمتحان:                       -
 1عدد الغير مسجلين في البرنامج:                -
 % 0بنسبة   طالب    0عدد الناجحين بتقدير عام )ممتاز( :                        -
 %30.67طالب    بنسبة  12عام )جيد جدًا( :                     عدد الناجحين بتقدير -
 %43.58طالب    بنسبة  17عدد الناجحين بتقدير عام )جيد( :                          -
 %15.38بنسبة   طالب     6عدد الناجحين بتقدير عام )مقبول( :                        -
 %10.25طالب     بنسبة  4                              عدد الراسبين :               -
 %89.74بنسبة     طالب  35عدد الناجحين :                                            -

 ولف  لسمجل . :لسقةلر
 

 ,,,ا يومف ـذاتــواملةـ هرًا اةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ

               أمني اجمللس    

 رئيس اجمللس               أ.م.د/ أمحد خضري حممد

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                                

 عميد الكلية


