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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م24/11/2019  بتاريخ  (196) رقم

 ، مجلـ  الللةـةبمقـ  اا ـة  م24/11/2019 موافـ ال األحـد وميـ مسـا    السادسـةة إنه في تمام السـا 
ورئــة   مألــد الللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة الســألد األســتات الــد تور/ (196) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

  ضوا   و ألل الللةة لشئون التعلة  والطالب  مال سلةمان حسنأ.د/  -1

  ضوا   رئة  اس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة أ.د/  ادل إب اهة  أحمد -2

  ضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة  اص  صاب  راشدأ.د/  -3

  ضوا   رئة  اس   لوم الصحة ال ياضةة أ.د/  ماد الدين شعبان  لي -4

  ضوا   اس  اإلدارة ال ياضةة والت ويحرئة   رانةا م سي أبو العباسأ.د/  -5

  ضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة فؤاد رزق  بد الحكة أ.د/  -6

 الخب ة  ضوا  من توي أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة
  ضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/  م و محمد إب اهة  -8

  ضوا   ن القس  أستات بقس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/ حازم  مال الدين  بد العظة  -9

  ضوا   ن القس  ال ياضةةأستات بقس  المناهج وتدري  الت بةة  أ.د/  ادل حسني السألد شواف -10

  ضوا   ن القس  أستات بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة أ.د/ محمود  طةة بخألت -11
 ضــــــــــوا   ــــــــــن األســــــــــات ة  األستات المسا د بقس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة أ.م.د/ إنجي  ادل متولي -12

 المسا دين
  ضوا   ن المدرسألن التدريب ال ياضي و لوم الح  ة المدرس بقس  د/ صالح  بد القادر  ت ي  -13

  ضوا  من الخارج و ألل مدي ية الت بةة والتعلة  بأسألوط السألد محمد  بد هللا / محمدد -14

 عن احلضوروأعتذر  

  ضوا   و ألل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البألئة أ.د/ صالح محمد صالح -
  ضوا   و ألل الللةة لشئون الدراسات العلةا والبحوث الحكة أ.د/  بد الحكة  رزق  بد  -

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

  ضوا   ن القس  أستات متف غ بقس   لوم الصحة ال ياضةة أ.د/ سمأل  محمد محي الدين أبو شادي -

  ضوا   ن القس  أستات بقس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة أ.د/  بد هللا ف غلي أحمد -
  ضوا   مدي  وحدة ضمان الجودة أ.د/ ياس  حسن حامد -

  ضوا  من الخارج الشباب وال ياضة بأسألوط و ألل وزارة أ/ محمد محمود حسألن -
   



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.20/10/2019 بتاريخ( 195) الجلسة رقم محضر -7918
 .م20/10/2019 بتاريخ( 195) الجلسة را  محض صادق المجل   لى  :الق ار
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.20/10/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7919
 م.20/10/2019 في المنعقدة السابقةة من ا ارات الجلس تنفأل هما ت  أحةط المجل   لما  ب :الق ار
ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
 مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية بشأن : -7920

 الدراسة الذاتية للكلية. -1
 م.2019/2020إعتماد توصيف المقررات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي  -2

 م2018/2019الدراسات العليا للعام الجامعي مرحلتي البكالوريوس و  لبرامج تقرير المراجعيين الخارجيين -3

 إعتماد آلية قياس اإلحتياجات التدريبية وتنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والعاملين بالكلية. -4

 م.2018/2019نتائج إستبيان تحديد اإلجراءات التدريبية للعاملين بالكلية عن العام الجامعي  -5

 التقرير السنوي لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. -6
 التقرير السنوي لوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا. -7
 م.2019/2020إعتماد نتيجة اإلستبيان اإللكتروني لطالب الكلية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  -8
 ت.قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج والتخصصا -9

 واف  المجل . :الق ار
مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد أ.د/ عميذذذد الكليذذذة. بشذذذأن إقتذذذرا  تخصذذذي  جذذذائةة ألفضذذذل ملفذذذات المقذذذررات الدراسذذذية لمرحلتذذذي  -7921

 البكالوريوس والدراسات العليا في األقسام المختلفة وفقًا لما يلي :
 جنيهًا بجانب شهادة تقدير. 1500الجائةة األولى وقدرها  -1
 جنيهًا بجانب شهادة تقدير. 1000الجائةة الثانية وقدرها  -2
 جنيهًا بجانب شهادة تقدير. 500الجائةة الثالثة وقدرها  -3

 على أن تكون هذه الجوائة في كل قسم على حده ، وسيعلن عن الفائةين في حفل تكريم بمناسبة إنتهاء أعمال الجودة.
 تقدي  ودرع الللةة فقط.واف  المجل   لى منح شهادات  :الق ار
مذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ مذذدير وحذذدة ضذذمان الجذذودة واإلعتمذذاد. بشذذأن اإلعذذالن عذذن مسذذابقة ألفضذذل بحذذ  فذذي مجذذال  -7922

الجذذذذذذودة بذذذذذذين السذذذذذذادة أعضذذذذذذاء هيئذذذذذذة التذذذذذذدريب والهيئذذذذذذة المعاونذذذذذذة والطذذذذذذالب واإلداريذذذذذذين بالكليذذذذذذة عذذذذذذن العذذذذذذام الجذذذذذذامعي 
ـم.2018/2019

 المجل   لى اإل الن  ن أفضل مش وع بحثي في مجال الجودة للطالب فقط.واف   :الق ار
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
إقتذذذذذرا  دراسذذذذذة المقتذذذذذر  المقذذذذذدم مذذذذذن المجلذذذذذب األعلذذذذذى للجامعذذذذذات بخصذذذذذو  تعذذذذذديل البنذذذذذد سادسذذذذذًا )الخذذذذذا  برسذذذذذوم  -7923

الالئحذذذذذة التنفيذاذذذذذة لقذذذذذانون تنعذذذذذيم الجامعذذذذذات و عذذذذذادة صذذذذذيا تها ومخا بذذذذذة ( مذذذذذن 271دخذذذذذول اإلمتحذذذذذان( مذذذذذن المذذذذذادة )
المجلذذذذذب األعلذذذذذى للجامعذذذذذات عذذذذذن  ريذذذذذى إدارة الجامعذذذذذة، بنذذذذذاًء علذذذذذى مذذذذذا ورد مذذذذذن السذذذذذيد أ.د/ نائذذذذذب رئذذذذذيب الجامعذذذذذة 

 لشئون الدراسات العليا والبحوث وفقًا لما يلي:
 ( :3( سادسًا بند )271مادة )

لإلعذذذذذذادة أو البذذذذذذاقين بذذذذذذذات المسذذذذذذتوت الملتحقذذذذذذين بنعذذذذذذام السذذذذذذاعات أو النقذذذذذذا  المعتمذذذذذذدة  بالنسذذذذذذبة للطذذذذذذالب البذذذذذذاقين -3
 أو المتقدمين إلمتحان من الخارج :

 ألفا جنيه عن إمتحان المقرر الدراسي لكليات الطب البشري و ب األسنان. -



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
علومذذذذذذذذات والذذذذذذذذذكاء ألذذذذذذذذئ وخمسذذذذذذذذمائة جنيذذذذذذذذه عذذذذذذذذن امتحذذذذذذذذان المقذذذذذذذذرر الدراسذذذذذذذذي لكليذذذذذذذذات الهندسذذذذذذذذة والحاسذذذذذذذذبات والم -

 اإلصطناعي والصيدلة والعالج الطبيعي.

 ألئ ومائتان وخمسون جنيه عن امتحان المقرر الدراسي لكليات الطب البيطري والةراعة والعلوم والتمريض. - 

 جنية( 2ألئ جنيه عن امتحان المقرر الدراسي للكليات والمعاهد األخرت.  )سابقًا  - 
 إات اح ما يلي:واف  المجل   لى  :الق ار

 خمسمائة جنألها  للد توراه للمادة الواحدة. -             مائتان وخمسون جنألها  للماجستأل  للمادة الواحدة. -
من السيد أ.د/ نائب رئيب الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. بنذاًء علذى قذرار مجلذب الجامعذة بجلسذته  هردامذكرة و  -7923

الذدكتوراه(  –م بعذر  )إقتذرا  مراجعذة رسذائل )الماجسذتير31/10/2019م والممتدة حتذى 27/10/2019المنعقدة بتاريخ 
 التي تكتب باللغة العربية بمركة اللغة العربية بالجامعة( على مجالب الكليات إلبداء الرأي.

  دم الموافقة. :الق ار

م والممتذذذذدة حتذذذذى 27/10/2019( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 702مذذذذذكرة لإلحا ذذذذة بذذذذالعلم بقذذذذرار مجلذذذذب الجامعذذذذة بجلسذذذذته رقذذذذم ) -7924
قيمذذذة  ذذذابع الدراسذذذات العليذذذا علذذذى كافذذذة المسذذذتندات الصذذذادرة مذذذن الدراسذذذات العليذذذا  م بالموافقذذذة علذذذى رفذذذع31/10/2019

بكليذذذات ومعاهذذذد الجامعذذذة وكذذذذلص اإلفذذذادات الصذذذادرة مذذذن اإلدارة العامذذذة للدراسذذذات العليذذذا و لذذذب اسذذذتخراج السذذذلئ النقداذذذة 
 م.27/10/2019و يرها من )خمسون جنيهًا( إلى )مائة جنيهًا( إعتبارًا من 

 أحةط المجل   لما . :الق ار

مذذذذذكرة مقدمذذذذة مذذذذن السذذذذيد أ.د/ عميذذذذد الكليذذذذة. بشذذذذأن اإلحا ذذذذة برصذذذذيد صذذذذندو  مناسذذذذبات أعضذذذذاء هيئذذذذة التذذذذدريب حتذذذذى  -7925
( مائذذذذة وخمسذذذذة وأربعذذذذون ألذذذذئ وخمسذذذذمائة وتسذذذذعة وعشذذذذرون جنيذذذذه مصذذذذري وواحذذذذد 145529.81م بمبلذذذذ  )3/9/2019

 من البنص األهلي المصري فرع جامعة أسيو . وثمانون قرش ال ير، بناًء على كشئ الحساب الصادر
 أحةط المجل   لما . :الق ار

اقترا  اعتماد عقد الفند  الذي سذيتم بذه تنعذيم المذ تمر العلمذى الذدولى ضالرياضذة قذوة و ذن ورسذالة سذالمض خذالل  -7926
 م بفند  هاواوت لوجاردن بمدينة الغردقة.14/3/2020-11الفترة من 

 ل .واف  المج :الق ار

مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ بهذذاء سذذيد محمذذود. األسذذتات بقسذذم المنذذاهج وتذذدريب التربيذذة الرياضذذية بشذذأن ر بذذة سذذيادته فذذي  -7927
 عدم اإلستمرار في عضوية صندو  مناسبات أعضاء هيئة التدريب ومعاونيهم، و اقاف خصم نسبة الصندو  من راتبه.

  دم الموافقة. :الق ار

م لقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية بناًء على ما 2019/ 2018اعتماد التقرير السنوت للعام الجامعى اقترا   -7928
 .ورد من رئيب قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية

 أحةط المجل   لما . :الق ار

والتذذرويل لتذذذدريب بعذذذض إقتذذرا  نذذذدب السذذيد أ.د/ عمذذذرو محمذذد إبذذذراتيم. األسذذتات المتفذذذري بقسذذم اإلدارة الرياضذذذية  -7929
( سذاعات يذوم واحذد أسذبو يًا للعذام 8مقررات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية / جامعة بني سويف بواقذع )

 م.2019/2020الجامعي 

 واف  المجل . :الق ار

لذوم الحركذة ببحذ  إقترا  إشتراك السيد الدكتور/ السيد علي عبد هللا شذبيب. المذدرس بقسذم التذدريب الرياضذي وع -7930
بعنذذوان )الصذذالبة العقليذذة لذذدت حكذذام رياضذذة الماليمذذة فذذي جمهوريذذة مصذذر العربيذذة( فذذي المذذ تمر العلمذذي الذذدولي 

 م.5/12/2019 – 4الذي تنعمه جامعة حفر البا ن بالمملكة العربية السعوداة في الفترة من 

 واف  المجل .   :الق ار
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(4) 

الدكتور/ ممدو  فارو  محمد. المدرس بقسذم علذوم الحاسذب لتذدريب مقذرر )الحاسذب إقترا  إعتماد ترشيل السيد  -7931
( ساعة تطبيقي، بناًء 2( ساعات نعري و)3م بواقع )2019/2020اآللي( للفرقة األولى دكتوراه للعام الجامعي 

والبحذذذوث علذذذى موافقذذذة مجلذذذب قسذذذم علذذذوم الحاسذذذب بكليذذذة الحاسذذذبات والمعلومذذذات، وقذذذرار لجنذذذة الدراسذذذات العليذذذا 
 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتذذذرا  تعذذذديل أسذذذماء السذذذادة أعضذذذاء هيئذذذة التذذذدريب القذذذائمين بتذذذدريب مقذذذررات الدراسذذذات العليذذذا بقسذذذم )التذذذدريب  -7932
م بنذاًء علذى موافقذة 2019/2020العلوم التربويذة والنفسذية الرياضذية( للعذام الجذامعي  -الرياضي وعلوم الحركة 

( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 210مجذذذذالب األقسذذذذام المختصذذذذة، وموافقذذذذة لجنذذذذة الدراسذذذذات العليذذذذا والبحذذذذوث بجلسذذذذتها رقذذذذم )
 م.11/11/2019

 تلريبـا ري ض ـوي ومـا مركةقسمـا 
 القائمني بالتدريس املرحلة املقرر م

أولى  علم الحركة 1
 ماجستير

 الحسين صال  محمد د/ -أ.د/ صالل محمد صالل   

 أ.د/ عادل إبراتيم أحمد األسب العلمية للتدريب الرياضي 2

حلقات بح  في التدريب الرياضي  3
 وعلوم الحركة

ثانية 
 ماجستير

 أ.د/ ف اد رز  عبد الحكيم
 أ.د/ محمود حسن حسين –أ.د/ مدحت شوقي  وس 

 د/ خالد عبد الموجود –أ.د/محمد أحمد الحفناوي  ميكانيكا حيوية 4
 أ.د/ أحمد صال  قراعة تخطيط التدريب الرياضي 6
 أ.د/ صالل محمد صالل تقويم التدريب الرياضي 7
 أ.د/ سمر مصطفى حسين –أ.د/ محمود عطية بخيت  (1قراءات موجهة ) 8

 أ.د/ صالل عبد الجابر عبد الحافظ
أولى  تحليل حركي 9

 دكتوراه 
 أ.م.د/ خالد عبد الموجود –أ.د/ عادل إبراتيم أحمد 

 أ.د/ ااسر حسن حامد التدريب الرياضي 10
 أ.د/ سمر مصطفى حسين -أ.د/ حامد حسين أحمد       (1قراءات موجهة ) 11

 أ.د/ محمد إبراتيم محمود سلطان
 التحليل الميكانيكي لألداء المركب 12

ثانية 
 دكتوراه 

 أ.م.د/ خالد عبد الموجود –أ.د/  ار  صال  الدين سيد 
 أ.د/ محمد إبراتيم سلطان –أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  حلقات بح  في التدريب الرياضي 14

 أ.د/ مدحت شوقي  وس
 أ.د/ ااسر حسن حامد تقويم التدريب الرياضي 15
 أ.د/ أحمد صال  قراعة اإلعداد المهني للمدرب 16
 أ.د/ محمود حسن حسين -أ.د/ حامد حسين أحمد   (2قراءات موجهة ) 17

 أ.د/ محمود عطية بخيت
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(5) 
 العلوم الرتبوية والنفسية الرياضيةقسم 

 القائمني بالتدريس املرحلة املقرر م

 البح  العلمي 8

أولى 
 ماجستير

 أ.د/ عبد الحكيم رز  عبد الحكيم
 د/ مصطفى هاشم أحمد

 أ.د/ عماد سمير محمود الرياضيعلم النفب  9
 أ.د/ عبد هللا فر لي أحمد األصول الفلسفية والتربوية للتربية الرياضية 10
 أ.د/ إبراتيم حسين إبراتيم التربية الترويحية 11
 قراءات موجهة 12

ثانية 
 ماجستير

 أ.د/ عبد هللا فر لي أحمد
 د/ مصطفى هاشم أحمد

 د/ آالء أحمد محمد الطاهر
 أ.د/ عماد سمير محمود الصحة النفسية للرياضيين 10
 أ.د/ عبد الحكيم رز  عبد الحكيم التقويم النفسي للرياضيين 11
 أ.د/ عماد سمير محمود سيكلولوجية التدريب والمنافسات 12
 د/ شيماء علي محمد لولي حلقات بح  في علم النفب الرياضي 13

 د/ مصطفى هاشم أحمد
 محمد الطاهرد/ آالء أحمد 

 سيكولوجية الجماعات الرياضية 14
 أولى
 دكتوراه 

 أ.د/ عبد الحكيم رز  عبد الحكيم
 أ.د/ عماد سمير محمود التوجيه واإلرشاد النفسي للرياضيين 15
 أ.د/ عبد هللا فر لي أحمد التربية المقارنة ونعم التعليم 16
 د/ شيماء علي محمد لولي (1قراءات موجهة ) 17
 حلقات بح  في علم النفب الرياضي 18

ثانية 
 دكتوراه 

 أ.د/ عبد الحكيم رز  عبد الحكيم
 أ.د/ عبد هللا فر لي أحمد

 د/ شيماء علي محمد لولي علم اإلجتماع الرياضي 19
 أ.د/ عبد الحكيم رز  عبد الحكيم سيكولوجية التعلم الحركي 20
 سمير محمودأ.د/ عماد  سيكولوجية التدريب والمنافسات 21
 أ.د/ عبد هللا فر لي أحمد (2قراءات موجهة ) 22

 
 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريس:ـرابعً ـ:
مذذذكرة مقدمذذة مذذن إدارة شذذئون العذذاملين بالكليذذة بشذذأن تعيذذين السذذيد/ محمذذد محمذذود صذذال  الذذدين محمذذد. المذذدرس المسذذاعد  -7933

الحركة بوظيفة مدرس تخص  )تدريب الرياضذات المائيذة( بذذات القسذم والكليذة والجامعذة. بقسم التدريب الرياضي وعلوم 
( بتذذاريخ 182مجلذذب قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم ) موافقذذةبنذذاًء علذذى تقريذذر لجنذذة فحذذ  الرسذذالة و 

 م.4/1/2019
 واف  المجل . :الق ار
بالكلية بشأن اقترا  تجديد أجازة السيد أ.د/ أحمد محمد عبذد السذالم محمذد. األسذتات مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين  -7934

بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية لمرافقة الةوجة الستمرارها في العمل بالمملكة العربية السذعوداة لمذدة عذام سذادس فذي 
وم الصذذحة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم م. بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم علذذ24/12/2020م حتذذى 25/12/2019الفتذذرة مذذن 

 م.5/11/2019( بتاريخ 64)
 واف  المجل . :الق ار



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6) 
ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـخ مسً :ـ

ـ)منحـلرج تـي ميةــــلكتوراه(
درجذذة دكتذذذوراه إقتذذرا  مذذنل الباحذذذ / أحمذذد محمذذود عثمذذذان عبذذد الجيذذذد. المذذدرس المسذذاعد بقسذذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذذية  -7935

"تأثيرـتن ومـا ج وكوزـوا فركتـوزـي ـىـاإلسـتج بةـا مـ لةـ  جاـ زـا منـ ي ـــــــ الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان
بنذاًء علذذى موافقذذة مجلذب قسذذم علذذوم واآل ــمـا عضــ  ـا متــأخرـوا كفــ ءةـا وىيفيــةـ ــلشـمم رســ ـا نشــ طـا بــلن "ـ

م، وقذرار لجنذة الدراسذات العليذا والبحذوث بجلسذتها رقذم 5/11/2019بتذاريخ ( المنعقذدة 64الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210)

 واف  المجل . :الق ار

إقتذرا  مذذنل الباحذ / علذذي عبذد الذذرحمن زيذد القاضذذي. المقيذد بقسذذم المنذاهج وتذذدريب التربيذة الرياضذذية )وافذد امنذذي( درجذذة  -7936
"بنــ ءـمخطــطـمناجــ ـمقتــراـم عــ بـا مضــربـ طــالبـك يــةـا تربيــةـــ التربيذذة الرياضذذية بعنذذواندكتذذوراه الفلسذذفة فذذي 

بنذاًء ا بلنيةـوا ري ضيةـبج معةـا مليـلةـوفقـً ـ معـ ييرـاإليتمـ لـامكـ ليم ـوضـم نـجـولةـا تع ـيمـا عـ   "ــــــــــ
م، وقذذرار 3/11/2019بتذاريخ  ( المنعقذذدة177علذى موافقذة مجلذذب قسذم المنذذاهج وتذدريب التربيذذة الرياضذية بجلسذذته رقذم )

 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقترا  منل الباح / جمال أحمد  الب عبد هللا. المقيد بقسم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة )وافذد امنذي( درجذة دكتذوراه  -7937
"لراســةـتم ي يــةـ  متتيــراتـا بيوميك نيكيــةـكأســ سـ تصــميمـجاــ زـــ بيذذة الرياضذذية بعنذذوانالفلسذذفة فذذي التر 

تلريب ـ تنميةـمستوشـاـملاءـا ماـ روـوبعـضـا قـلراتـا بلنيـةـا خ صـةـبماـ رةـلو يـوـتشـ ج ـفـ ـري ضـةــــــــــــ
نعقذذذدة بتذذذاريخ ( الم182بنذذذاًء علذذذى موافقذذذة مجلذذذب قسذذذم التذذذدريب الرياضذذذي وعلذذذوم الحركذذذة بجلسذذذته رقذذذم )ا ت يكونـــلو"ـ

 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )4/11/2019

 واف  المجل . :الق ار

إقترا  منل الباحذ / وليذد أحمذد هاشذم عطيذة. المقيذد بقسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية )مذن الخذارج( درجذة دكتذوراه  -7938
بنذاًء علذى "استراتيجي تـمواجاةـا ضتوطـا نفسيةـ ـلشـاليبـ تـكـرةـا قـلم"ـــــ في التربية الرياضية بعنوانالفلسفة 

م، وقذذرار لجنذذة 6/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 69موافقذذة مجلذذب قسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )
 م.11/11/2019 ( المنعقدة بتاريخ210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(ـ
إقتذذذرا  مذذذنل الباحثذذذة/ إلهذذذام السذذذيد أحمذذذد علذذذي. المقيذذذدة بقسذذذم العلذذذوم التربويذذذة والنفسذذذية الرياضذذذية )مذذذن الخذذذارج( درجذذذة  -7939

"تأثيرـا توافـقـا نفسـ ـي ـىـا سـ وعـا عـلوان ـ ـلشـاليبـ تـا ك راتيـ ـــــــــ الماجستير في التربية الرياضية بعنوان
( المنعقذذدة 69بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )بمم فىــ تـصــعيلـمصــر"ــ

 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )6/11/2019بتاريخ 

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

إقترا  تشكيل لجنذة المناقشذة والحكذم للبحذ  المقذدم مذن الباحذ / عذالء الذدين محمذد سذيد فر لذي. المذدرس المسذاعد بقسذم  -7940
ـإللارةــــاإلدارة الرياضذذية والتذذرويل للحصذذول علذذى درجذذة دكتذذوراه الفلسذذفة فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان  "اســتراتيجية
 من السادة: ا صراعـا تنىيم ـب التم لـا مصروـ رفعـامثق مـف ـضوءـا بصمةـا وراثيةـا تنىيمية"ـ

 أستات إدارة الرياضات المائية ورئيب قسم اإلدارة الرياضية والترويل سابقاً أ.د/  م و محمد إب اهة .    -1
 بكلية التربية الرياضية/ جامعة أسيو  )مشرفًا(

 أستات تدريب رفع األثقال بقسم نعريات وتطبيقات المنازالت أ.د/ خالد  بد ال ؤوف إب اهة  عبادة.  -2
 والرياضات الفرداة بكلية التربية الرياضية / جامعة بورسعيد )مشرفًا(

 أستات الترويل الرياضي بقسم اإلدارة الرياضية والترويلأ.د/ إب اهة  حسألن إب اهة .   -3
 ية الرياضية / جامعة أسيو  )مناقشًا(بكلية الترب

 أستات مساعد تخص  رفع األثقال بكلية التربية الرياضية / جامعة أ.م.د/ أحمد  بد الحمألد إب اهة  العمأل ي.   -4
 المنصورة ورئيب اللجنة الفنية باإلتحاد المصري لرفع األثقال  )مناقشًا(

 بقسم اإلدارة الرياضية والترويل تخص  إدارة رياضية أستات مساعد أ.م.د/ شةما  صالح سألد حسانألن.   -5
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(

م، وقذرار لجنذة 4/11/2019( المنعقذدة بتذاريخ 167بناًء على موافقة مجلب قسم اإلدارة الرياضية والترويل بجلسته رقم )
 م.11/11/2019تاريخ ( المنعقدة ب210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتذذرا  تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذم للبحذذ  المقذذدم مذذن الباحثذذة/ ليلذذى عبذذد هللا حامذذد. المذذدرس المسذذاعد بقسذذم المنذذاهج  -7941
"تـأثيرـبرنـ متـتع يمـ ــــوتدريب التربيذة الرياضذية للحصذول علذى درجذة دكتذوراه الفلسذفة فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 

بإستخلامـام ع بـا تن فسيةـي ـىـمسـتوشـا تفكيـرـا خططـ ـ ط  بـ تـتخصـاـكـرةـا سـ ةـبك يـةـا تربيـةـــــــــــ
 من السادة: ا ري ضيةـج معةـأسيوط"ـ

 أستات ورئيب قسم المناهج وتدريب التربية الرياضيةأ.د/  اص  صاب  راشد حمودي.    -1
 يو  )مناقشًا(بكلية التربية الرياضية/ جامعة أس

 أستات كرة السلة بكلية التربية الرياضية للبنين / جامعة األسكندرية )مناقشًا(أ.د/ أسعد  لي أحمد اللةكي.  -2
 أستات كرة السلة بقسم المناهج وتدريب التربية الرياضيةأ.د/  ادل حسني السألد شواف.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
م، 3/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 177علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم المنذذاهج وتذذدريب التربيذذة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )بنذذاًء 

 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتذذذرا  تشذذذكيل لجنذذذة المناقشذذذة والحكذذذم للبحذذذ  المقذذذدم مذذذن الباحذذذ / محمذذذد السذذذيد شذذذاير. المذذذدرس المسذذذاعد بقسذذذم العلذذذوم  -7942
"تــأثيرـبرنـ متـنفســ ــالتربويذة والنفسذية الرياضذية للحصذول علذى درجذة دكتذذوراه الفلسذفة فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 

 س وكي تـا نمطيةـا تكراريةـ لشـأطف مـطيـ ــري ض ـي ىـتمسينـمستوشـاالنتب هـا مشترعـوخفضـبعضـا
 من السادة: ا تومل"ـ
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                                                 (8) 
 أستات علم النفب الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/  بد الحكة  رزق  بد الحكة .  -1

 العليا والبحوث/ جامعة أسيو  )مشرفًا(ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات 
أستات علم النفب الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية ووكيل كلية التربية أ.د/  ماد سمأل  محمود.  -2

 الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا/ جامعة أسيو  )مناقشًا(
 تربية الرياضية بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأستات أصول الأ.د/  بد هللا ف غلي أحمد.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  )مشرفًا(
 أستات علم النفب الرياضي ورئيب قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتما ية أ.د/ إب اهة  ربة  شحاته.    -4

 (الرياضية بكلية التربية الرياضية / جامعة المنيا )مناقشاً 
بكلية التربية /                             -أستات مساعد الصحة النفسية بقسم علم النفب التربوت أ.م.د/ مصطفى  بد المحسن الحديبى.    -5

 جامعة أسيو  )مشرفًا(
م، وقذرار 6/11/2019( المنعقذدة بتذاريخ 69بناًء على موافقة مجلب قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )

 م.11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ــ
إقتذذرا  تسذذجيل البحذذ  المقذذدم مذذن الباحذذ / محمذذد حسذذين أحمذذد جعفذذر. المذذدرس المسذذاعد بقسذذم اإلدارة الرياضذذية  -7943

"برنـ متـإللارةـا مـوارلـا بشـريةـــــوالترويل للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان 
 من السادة: كملخمـ تمقيقـا تميزـا تنىيم ـب إلتم لـا مصروـ كرةـا س ة"ـ

 أستات اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويل أ.د/ حازم  مال الدين  بد العظة .   -1
 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / جامعة أسيو 

 الرياضيةأستات كرة السلة بقسم المناهج وتدريب التربية أ.د/  ادل حسني السألد شواف.   -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

 أستات مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويل تخص  كرة يدأ.م.د/ بالل سألد هاش .      -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

م، وقذرار لجنذة 4/11/2019( المنعقذدة بتذاريخ 167بناًء على موافقة مجلب قسم اإلدارة الرياضية والترويل بجلسته رقم )
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتذذذذرا  تسذذذذجيل البحذذذذ  المقذذذذدم مذذذذن الباحذذذذ / خالذذذذد مصذذذذطفى رمضذذذذان محمذذذذد. المذذذذدرس المسذذذذاعد بقسذذذذم اإلدارة  -7944
"اسـتراتيجيةـمقترمـةـــالرياضية والترويل للحصول على درجة دكتذوراه الفلسذفة فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 

 من السادة:  ألمنـا م ئ ـبمم م تـا سب مةـف ـضوءـأبع لـا تنميةـا مستلامة"ـ
 أستات إدارة الرياضات المائية ورئيب قسم اإلدارة الرياضية والترويل سابقاً أ.د/ م و محمد إب اهة .    -1

 بكلية التربية الرياضية/ جامعة أسيو  
 أستات مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويل تخص  رياضات الدفاع أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو الألزيد.   -2

 تربية الرياضية / جامعة أسيو عن النفب بكلية ال
 أستات مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويل تخص  رياضات مائيةأ.م.د/ مؤمن طه  بد النعة .      -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
م، وقذرار لجنذة 4/11/2019( المنعقذدة بتذاريخ 167بناًء على موافقة مجلب قسم اإلدارة الرياضية والترويل بجلسته رقم )

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار



 10 )مـا بعده صفحة      (

(9) 
إقترا  تسجيل البح  المقدم من الباحثة/ تبة هللا أحمد صال  الدين محمذد قراعذة. المذدرس المسذاعد بقسذم علذوم الصذحة  -7945

"تـأثيرـبرنـ متـتـأهي  ـمقتـراـ تمسـينــــــالرياضية للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنذوان 
 من السادة: املاءـا وىيف ـ  يلـا مص بةـب  مروقـ لشـا سيلات"ـ

 أستات جراحة التجميل والحرو  ورئيب قسم التجميل بكلية الطب/ جامعة أسيو أ.د/ يوسف صالح حسن.     -1
 والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأستات اإلصابات الرياضية أ.د/ محمود فاروق صب ه  بد هللا.    -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  
م، وقرار لجنة 5/11/2019( المنعقدة بتاريخ 64بناًء على موافقة مجلب قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :رالق ا

إقتذذرا  تسذذجيل البحذذ  المقذذدم مذذن الباحذذ / جذذالل عبذذد هللا سذذعد علذذي العلذذوي. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن  -7946
"تـأثيرـوســ ئمـاالستشـف ءـا مــراروـي ــىـــالخذارج( للحصذول علذى درجذة دكتذذوراه الفلسذفة فذي التربيذة الرياضذذية بعنذوان 

واسـتج ب تـــ+CD34ونشـ طـا خاليـ ـا جذييـةـــــMCTI , MCT4ا تعبيرـا جين ـ  كربوكسيالتـامم ليـةــ
 من السادة: "ـبعضـا متتيراتـا بيو وجيةـ لشـا ري ضيين

 الةقازيىأستات الفسيولوجيا الطبية المتفري بكلية الطب / جامعة أ.د/ حسألن أحمد حشمت.     -1
 أستات فسيولوجيا الرياضة ورئيب قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/  ماد الدين شعبان  لي.   -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  
م، وقرار لجنة 5/11/2019( المنعقدة بتاريخ 64بناًء على موافقة مجلب قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210بجلستها رقم ) الدراسات العليا والبحوث
 واف  المجل . :الق ار

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
إقترا  تسجيل البح  المقدم مذن الباحذ / عمذرو أسذامة حسذن. المعيذد بقسذم المنذاهج وتذدريب التربيذة الرياضذية للحصذول  -7947

"تـأثيرـبرنـ متـتع يمـ ـبإسـتخلامـتـلريب تـا تصـورـا عق ـ ــــــــعلى درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 
مذن يةـبك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـج معـةـأسـيوط"ــــــي ىـاملاءـا فن ـ سب مةـا زم ـي ىـا ىارـ  مرم ةـا تخصصــ

 السادة: 
 أستات تدريب كرة اليد بقسم المناهج وتدريب التربية الرياضية أ.د/  مال سلةمان حسن  لي.   -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب / جامعة أسيو 
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأستات علم النفب الرياضي بأ.د/  ماد سمأل  محمود.    -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا / جامعة أسيو 
 مدرس بقسم المناهج وتدريب التربية الرياضية تخص  تدريب سباحةد/  زة  مال بدر  بد العال.  -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
م، 3/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 177موافقذذة مجلذذب قسذذم المنذذاهج وتذذدريب التربيذذة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )بنذذاًء علذذى 

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10) 
إقتذذرا  تسذذجيل البحذذ  المقذذدم مذذن الباحذذ / محمذذود عذذادل حسذذني السذذيد. المعيذذد بقسذذم المنذذاهج وتذذدريب التربيذذة الرياضذذية  -7948

"ل يـمـررشـ لوـ مع ـمـا تربيـةـا ري ضـيةـبإسـتخلامـــــــللحصول على درجة الماجستير في التربيذة الرياضذية بعنذوان 
 من السادة: ذـا م قةـامو ىـمنـا تع يمـامس س "ـا تمرين تـا بن ئيةـ  ملـمنـا تشوه تـا قواميةـ لشـتالمي

 أستات فسيولوجيا الرياضة ورئيب قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/  ماد الدين شعبان  لي.   -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

 أستات كرة اليد بقسم المناهج وتدريب التربية الرياضية أ.د/ مصطفى أحمد  بد الوهاب.   -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

 مدرس بقسم المناهج وتدريب التربية الرياضية تخص  تمريناتد/ رانةا صدي   بد اللطةف.      -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

م، 3/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 177بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم المنذذاهج وتذذدريب التربيذذة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقتذذرا  تسذذذجيل البحذذ  المقذذذدم مذذذن الباحثذذة/ أمذذذال حسذذذن حسذذين محمذذذد. المعيذذدة بقسذذذم التذذذدريب الرياضذذي وعلذذذوم الحركذذذة  -7949
"تأثيرـبرن متـتـلريب ـمقتـراـبإسـتخلامـتـلريب تـــــللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 

ستوشـاملاءـا ما روـوا رقمـ ـ ن شـاـا وثـبــــا مق ومةـب ممب مـا مط طةـي ىـبعضـا قلراتـا بلنيةـا خ صةـوم
 من السادة: ا ثالث "ـ

 أستات تدريب رياضي مسابقات الميدان والمضمار المتفري بقسم التدريب الرياضي أ.د/ فؤاد رزق  بد الحكة .   -1
 وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

 ت التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاأ.د/ أحمد صالح الدين محمد ا ا ة.   -2
 وعميد كلية التربية الرياضية  سابقًا / جامعة أسيو 

 أستات مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  علم حركة مسابقات أ.م.د/ لأللى جمال مهنى.      -3
 الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

م، 4/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 182نذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )ب
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقترا  تسجيل البح  المقدم مذن الباحثذة/ ميريهذان محمذد إبذراتيم محمذود. المعيذدة بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة  -7950
ــىــــللحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان  "تــأثيرـاســتخلامـومــلاتـتطبيقيــةـمقترمــةـي 

 من السادة: ي ضيةـج معةـأسيوط"ـا مستوشـا معرف ـ مقررـي مـا مركةـ طالبـك يةـا تربيةـا ر
 أستات تدريب الكرة الطائرة المتفري بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي.   -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  
 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  علم حركة مبارزةد/ الحسألن صالح محمد.   -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  علم حركةد/ ناهد محمد  بد اللطةف أحمد.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
م، 4/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 182بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار



 12 )مـا بعده صفحة      (

(11) 
إقترا  تسجيل البح  المقدم من الباحثة/ منة هللا فضلون  ه بخيت. المقيدة بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة )مذن  -7951

"تأثيرـتنميةـا قـلراتـا توافقيـةـي ـىـبعـضـــــالخارج( للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 
 من السادة: ا ما راتـا لف ييةـ ن شاـكرةـا س ة"ـ

 أستات التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ ياس  حسن حامد.   -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

 أستات مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضي  أ.م.د/ إنجي  ادل متولي.      -2
 و يرة سلة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسي

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضيد/  بد ال حمن حسألن إب اهة .     -3
 كرة  ائرة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

م، 4/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 182بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )وقرار لجنة 

 واف  المجل . :الق ار

إقتذذرا  تسذذجيل البحذذ  المقذذدم مذذن الباحثذذة/ أميذذرة أبذذو ضذذيف أحمذذد عبذذد المغيذذ . المقيذذدة بقسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم  -7952
"لراسةـمق رنةـ ـبعضـا متتيـراتـــالحركة )من الخارج( للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 

مذن ا س مقـمنـبعـضـا مراكـزـفـ ـا كـرةـا طـ ئرة"ــــــا كينم تيكيةـوا بلنيةـا مس همةـف ـألاءـما رةـا ضربـ
 السادة: 

 أستات تدريب رياضي كرة يد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ طارق صالح الدين سألد.   -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

 أستات مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص   أ.م.د/ م وة رمضان محمود  ثمان.      -2
 تدريب رياضي كرة  ائرة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضيد/ طارق محمد  بد هللا بخألت.     -3
 كرة  ائرة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

م، 4/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 182علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )بنذذاًء 
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

إقترا  تسجيل البح  المقدم من الباح / شذببان محمذد بخيذت عبذد العذال. المقيذد بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة  -7953
"ا تم يــمـا كــمـا كيفــ ـ مرامــمـاــملاءـ)مذذن الخذذارج( للحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 

 من السادة: صويب(ـ لشـاليب ـكرةـا قلم"ـا فن ـا مركبـمملـمفرلاتـ)االستالمـ،ـا مراوغةـ،ـا ت
 أستات تدريب رياضي كرة اليد ورئيب قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/  ادل إب اهة  أحمد.   -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  
 كرة قدم  مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضي د/ أحمد محمد حسألن أحمد.   -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضيد/ ولألد صالح  بد الجواد سألد.   -3

 جمباز كلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  
م، 4/11/2019قذذدة بتذذاريخ ( المنع182بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار



 13 )مـا بعده صفحة      (

(12) 
إقترا  تسجيل البح  المقدم من الباحثذة/ سذلمى أامذن عبذد العةيذة. المقيذدة بقسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويل )مذن الخذارج(  -7954

"خطــةـمقترمــةـإلســتثم رـاممــلاثـا ري ضــيةـ ــبعضـــللحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 
 ة: من الساداالتم لاتـا ري ضيةـبجماوريةـمصرـا عربية"ـ

 أستات اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويل أ.د/ حازم  مال الدين  بد العظة .   -1
 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / جامعة أسيو 

  ائرةأستات مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويل تخص  كرة أ.م.د/  صمت محمد سألد.      -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويل تخص  ألعاب مضربد/ محمد حسألن إب اهة .         -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 

م، وقذرار لجنذة 4/11/2019( المنعقذدة بتذاريخ 167بناًء على موافقة مجلب قسم اإلدارة الرياضية والترويل بجلسته رقم )
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل  م  رف  إس  السألد الد تور/ محمد حسألن إب اهة . :الق ار

إقتذذرا  تسذذجيل البحذذ  المقذذدم مذذن الباحثذذة/ إامذذان رجذذب أنذذور رجذذب. المقيذذدة بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذارج(  -7955
"تأثيرـبرن متـتـأهي  ـبـلن ـ عضـالتـا طـر ـا سـف  ــــــللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 
 ادة: من السي ىـمض يف تـاإلص بةـب  ص بـا مشقوقـ لشـامطف م"ـ

 أستات اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صب ه  بد هللا.    -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  

 أستات مساعد الععام بكلية الطب / جامعة أسيو أ.م.د/ محمد خالد حسن.             -2
م، وقذذرار لجنذذة 5/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 64الصذذحة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم ) بنذذاًء علذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم علذذوم

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

إقتذذرا  تسذذجيل البحذذ  المقذذدم مذذن الباحثذذة/ بسذذمة عذذةت عبذذد الذذراز  حذذافظ. المقيذذدة بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن  -7956
"ـبرنــ متــوقــ ئ ـإلنمرافــ تـا عمــولـا فقــروـالخذذارج( للحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 

 من السادة: امكثرـشيويً ـ لشـطالبـا ج معة"ـ
 أستات مساعد التربية الصحية بقسم علوم الصحة الرياضيةنس ين نادي  بد الجألد.   أ.م.د/  -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو  
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخص  إصابات رياضيةد/ إس ا   طا المحمدي أبو شعأل ة.    -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
 مدرس التشريل بكلية الطب / جامعة أسيو  مةخائألل.          د/ غب يال  بد هللا -3

م، وقرار لجنة 5/11/2019( المنعقدة بتاريخ 64بناًء على موافقة مجلب قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 



 14 )مـا بعده صفحة      (

(13) 
إقترا  تسجيل البح  المقدم من الباحثة/ بسذمة ممذدو  عبذد الذرحمن. المقيذدة بقسذم علذوم الصذحة الرياضذية )مذن الخذارج(  -7957

ــةـــــللحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان  ــالتـا ع م  ــلن ـ  عض ــأهي  ـب ــ متـت ــأثيرـبرن "ـت
 من السادة: وا مس يلةـي ىـمفصمـا ركبةـا مص بـب  خشونةـ لشـا سيلات"ـ

 أستات الروماتيةم والطب الطبيعي بكلية الطب / جامعة أسيو أ.د/  صام أحمد محمد محمود.    -1
 الرياضية تخص  إصابات رياضيةمدرس بقسم علوم الصحة د/ إس ا   طا المحمدي أبو شعأل ة.    -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيو 
م، وقرار لجنة 5/11/2019( المنعقدة بتاريخ 64بناًء على موافقة مجلب قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 210الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 .واف  المجل  :الق ار

ـ)قيلـطالبـلراس تـي ي (
م. بنذذاًء علذذى مذذا ورد مذذن 2019/2020للعذذام الجذذامعى  إقتذذرا  قيذذد الطذذالب األتذذي أسذذمائهم بمرحلذذة الذذدكتوراه  -7958

 م:11/11/2019( بتاريخ 210األقسام وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث رقم )
ـأواًل:ـقسمـا من هتـوتلريسـا تربيةـا ري ضية

 إسالم سالم حلمي محمد -2العال عبد النبيم أدم.                 أحمد عبد  -1
 حسن حمدي صدقه صدقه -4تامر  لعت أبو زيد محمد.                       -3
 علي ماهر عبد المالص محمد -6عبد الرحمن حسن أحمد صاوي.                -5
 مصطفى محمد عبد الحفيظ محمد. -8 ار  محمود عبد العال جاد.                   -7
 تبة محمد محمد نعمان                                  -9

ـث نيً :ـقسمـا تلريبـا ري ضىـوي ومـا مركة
 محمود سيد أحمد علي. -2إسالم محمد محمد حسين.                     -1
 ود.سارة حسن علي محم -4                  محمود محمد علي عبد هللا. -3

ـث  ثً :ـقسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح
 شريف جمال محمد علي. -2أحمد أبو الحمد رشاد محمد.                     -1
 يوسئ مسعود حسن عطية. -4                   مصطفى أحمد السيد حسانين. -3

ـرابعً :ـقسمـي ومـا صمةـا ري ضية
 جهاد عيد أحمد عالم. -2   أحمد محمد أحمد صالل.                   -1
 محمد أحمد أنور علي. -4رنده مصطفى محمد محمود.                  -3
 محمد سعد أحمد قر بي. -6محمد حسين سيد حسين.                     -5
 محمود علي عبد القادر. -8         مروة مصطفى محمد توفيى.        -7

ـوا نفسيةـا ري ضيةخ مسً :ـقسمـا ع ومـا تربويةـ
 شيماء سليمان أبو الوفا سليمان. -2رحاب علي عبد الوهاب علي.                  -1
 .محمد نصر محمد محمود -4محمد أحمد محمود محمد.                      -3
 أاه علي عمر عبد الحافظ. -5

 واف  المجل . :الق ار
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(14) 
 

للعذذذام الجذذذذامعى  الرياضذذذذية أسذذذمائهم بصذذذذفة مبدئيذذذة بمرحلذذذذة الماجسذذذتير فذذذذى التربيذذذةإقتذذذرا  قيذذذذد الطذذذالب األتذذذذي  -7959
 م. بناًء على ما ورد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.2019/2020
ـا قسمـا جنسيةـاالســـــــــــمـم
 الرياضيةالمناهج وتدريب التربية  يويتى محمد شكبان محمد شكبان مقدن المطيرت        1
 المناهج وتدريب التربية الرياضية يويتى فواز عتيى حبيان سالم مطلى شميالن العازمى 2
 المناهج وتدريب التربية الرياضية يويتى ناصر نهار حسين محمد ناصر الدوسرت        3
 المناهج وتدريب التربية الرياضية يويتى خالد مساعد مبارك هاضل مجبل الجالوت  4
 المناهج وتدريب التربية الرياضية يويتى عثمان عبد هللا محمد هةاع العفيرت             5
 المناهج وتدريب التربية الرياضية يويتى راشد بدر مجبل شتوت هاضل الجالوت  6
 المناهج وتدريب التربية الرياضية يويتى نااف فال  هادت مناحى بصمان الرشيدت        7
 العلوم التربوية والنفسية الرياضية يويتى سلطان فرج عبد ربهسلطان خالد  8

 

 واف  المجل . :الق ار

ـ)ر ت ءـقيلـطالبـلراس تـي ي (ـ
إقتذرا  إلغذاء قيذد الباحثذة/ رانيذا إسذماعيل أحمذد. بمرحلذذة الماجسذتير بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة )مذذن  -7960

موافقذة مجلذب قسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة و  بناًء على  لبهذام 2019/2020الخارج( للعام الجامعي 
( 210م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلسذتها رقذم )4/11/2019( المنعقدة بتاريخ 182بجلسته رقم )

 م.11/11/2019المنعقدة بتاريخ 
 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
م 2019/2020إعتمذذاد مواعيذذد اإلمتحانذذات النعريذذة والعمليذذة للفصذذل الدراسذذي األول مذذن العذذام الجذذامعي  إقتذذرا  -7961

 م وفقًا لما يلي :11/11/2019( بتاريخ 178بناًء على موافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )
 م.15/12/2019من يوم األحد    اإلمتم ن تـا عم ية:ـ-
 م.29/12/2019من يوم األحد   ا نىريةـ:اإلمتم ن تــ-

 واف  المجل . :الق ار

إدارة( للعام الجامعي  -تدريب -م الفرقة الرابعة )تدريب2019إقترا  إعتماد نتيجة دور نوفمبر  -7962
 م.11/11/2019( بتاريخ 178م بناًء على موافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )2018/2019

 واف  المجل . :الق ار
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(15) 

مذكرة مقدمة مذن السذيد أ.د/ وكيذل الكليذة لشذئون التعلذيم والطذالب، بشذان إعتمذاد شذرو  توزيذع  ذالب الفرقذة الثالثذة علذى  -7963
 إدارة( وفقًا لما يلي : –تدريب  –مرحلة التخص  )تدريب 

إدارة( بنسب متساوية حبيث ال يزيد عدد  الطالب بكلل علع ة    –تدريب  –يتم توزيع الطالب على الشعب الثالثة )تدريس  أواًل:

 %( من العدد الكلي )للطالب والطال ات( وفقًا ملا يلي:32عن نس ة )

 ر بة الطالب والتي يتم تسجيلها في نهااة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية.ــ-أ
%( كحذد أقصذى مذن العذدد 32لر بذة عذن النسذبة المقذررة وهذي )في حالة زيادة عدد الطالب فذي أحذد الشذعب  بقذًا لــ-ب

الكلذذذي لكذذذل مذذذن )الطذذذالب والطابذذذات( يذذذتم المفاضذذذلة بيذذذنهم  بقذذذًا لمجمذذذوع درجذذذات الطالذذذب فذذذي المقذذذررات المرتبطذذذة 
 بتخص  القسم المانل وهي : 

 اس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة الم تبطة ب ات التخصص: مق رات -1
 .تدريبال ئمبادمقرر  - أ

 .أساسيات مناهج التربية الرياضيةمقرر   - ب
 اس  التدريب ال ياضي و لوم الح  ة الم تبطة ب ات التخصص : مق رات -2

 .علم الحركة ئمبادمقرر  - أ

 .التدريب الرياضي ئبادمقرر م  - ب
 والت ويح الم تبطة ب ات التخصص : اإلدارة ال ياضةةاس   مق رات -3

 .مقدمة في اإلدارة الرياضيةمقرر  - أ

 .مباديء الترويل الرياضيمقرر   - ب

%( كحذذد أقصذذى مذذن العذذدد الكلذذي لكذذل مذذن )الطذذالب 32فذذي حالذذة زيذذادة عذذدد الطذذالب فذذي أحذذد الشذذعب عذذن نسذذبة )ــ-ج
والطابذذات(  بقذذًا للمجمذذوع الكلذذي للمقذذررات الدراسذذية المرتبطذذة بتخصذذ  القسذذم المذذانل نتيجذذة لتسذذاوي عذذدد مذذنهم فذذي 

 بقًا للمجموع الكلي لدرجات الطالب في الفرقة )الثانية ثم األولى(.المجموع يتم المفاضلة بينهم  
%(، وتلذذذص 36%( بحيذذذ  ال تةيذذذد النسذذذبة عذذذن )32امكذذذن زيذذذادة عذذذدد الطذذذالب بأحذذذد الشذذذعب أو أيثذذذر عذذذن نسذذذبة ) -ل

بإضافة الطالب المتميةين في أحذد األنشذطة الرياضذية بمذنحهم درجذات تفذو  تضذاف إلذى المجمذوع الكلذي للمقذررات 
لدراسذذذية المرتبطذذذة بتخصذذذ  القسذذذم المذذذانل الذذذذي ير ذذذب الطالذذذب فذذذي االلتحذذذا  بذذذه بحيذذذ  ال اقذذذل مجمذذذوع درجذذذات ا

 الطالب عن الحد األدنى للقبول بالشببة وتلص على النحو التالي :
 أوليمبية(. –درجة( للطالب الحاصلين على بطوالت )قارية 20تضاف ) -1

 رابع(. –ثال  –ثاني –جمهورية مركة )أولدرجة( للطالب الحاصلين على بطوالت  15تضاف ) -2

 –الممتذذذذاز –درجذذذذات( للطذذذذالب المسذذذذجلين باالتحذذذذادات الرياضذذذذية فذذذذي بطذذذذوالت دوري )المحتذذذذرفين 10تضذذذذاف ) -3
 الدرجة الثانية(. –الدرجة األولى

درجذذات( للطذذالب الحاصذذلين علذذى مركذذة أول فذذي أحذذد األنشذذطة الرياضذذية أو الكشذذافة والمرشذذدات  10تضذذاف ) -4
 ثال ( على مستوت الجامعات. –ثاني –مستوت الجامعة، أو مركة )أولعلى 

العلميذة(  –ثال ( في أحذد األنشذطة )الثقاةيذة –ثاني –درجات( للطالب الحاصلين على مركة )أول 10تضاف ) -5
 على مستوت الجامعة أو الجامعات.

ـم موىةـ:ـ
الطذالب المتميذةين يذتم المفاضذلة بيذنهم %( بأحد الشعب بعد إضافة 36في حالة زيادة عدد الطالب عن نسبة ) -1

 حسب مجموع الدرجات )مجموع المقررين + درجات الحافة الرياضي(.
يتم توزيع الطالب الغير مسجلين ر باتهم في نهااة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانيذة علذى الشذعب  -2

 البات(.الط –%( من العدد الكلي لكل من )الطالب 32التي لم تصل لنسبة )
 واف  المجل . :الق ار
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(16) 
مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد أ.د/ وكيذذذل الكليذذذة لشذذذئون التعلذذذيم والطذذذالب. بشذذذأن حالذذذة الطالذذذب/ أسذذذالم خالذذذد أحمذذذد  -7964

م مذن الخذارج للمذرة الثالثذة، واقتذرا  2018/2019جعيدي. بالفرقة الرابعة )شذببة إدارة رياضذية( للعذام الجذامعي 
الخطأ بنتيجته فذي مقذرر كذرة اليذد بإضذافة درجذات الرأفذة وبالتذالي نجاحذه فذي هذذا المقذرر  الموافقة على تصحيل

 وتجميع درجات الترايمي بعد التعديل.

 واف  المجل . :الق ار

م، 2019/2020إقتذذرا  إعذذادة قيذذد الطالذذب/ محمذذد عصذذام الذذدين محمذذد عبذذد هللا. بالفرقذذة األولذذى بالكليذذة للعذذام الجذذامعي  -7965
 أنه كان قد سبى وأن سحب ملفه، بناًء على الطلب المقدم منه.حي  

 واف  المجل . :الق ار

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
للعذذذذام الجذذذذامعي  الثذذذذامن. بالفرقذذذذة الرابعذذذذة )بذذذذا  لإلعذذذذادة( للعذذذذام ونذذذذي تجميذذذذد قيذذذذد الطالذذذذب/ مااكذذذذل صذذذذابر دريذذذذع إقتذذذذرا  -7966

بالوالاذذذذذذات المتحذذذذذذدة األمريكيذذذذذذة ، وبنذذذذذذاًء علذذذذذذى موافقذذذذذذة لجنذذذذذذة شذذذذذذئون م ، وتلذذذذذذص نعذذذذذذرًا لعذذذذذذروف عملذذذذذذه 2019/2020
 .م11/11/2019( المنعقدة بتاريخ 178التعليم والطالب بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

تذذي أسذذمائهم بمرحلذذة الماجسذذتير فذذي األقسذذام الموضذذحة قذذرين كذذاًل مذذنهم للعذذام الجذذامعي إقتذذرا  قيذذد الطذذالب األ -7967
 ، بناء على ما ورد من السيد أ.د/ رئيب الجامعة. م2019/2020

 د.   بالفرقة األولى ماجستير بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةمحمد مصطفى  باس محمو  -1
 سمر جمال أحمد.               بالفرقة األولى ماجستير بقسم اإلدارة الرياضية والترويل -2

 واف  المجل . :الق ار

 مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن إعتماد ما يلي : -7968
 ة إعداد دليل ممارسات الدراسات العليا.تشكيل لجن -1
 تشكيل لجنة وضع خطة الم تمرات العلمية الدولية التي تنعمها الكلية. -2

 واف  المجل . :الق ار

ـ،،،ف ـذاتـا يوممس ًءــا ت سعةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتاتـ   
 

                   أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس           أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                                

 عميد الكلية


