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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م23/12/2019  بتاريخ  (197) رقم

 ، مجلـ  الللةـةبمقـ  ااعـة  م23/12/2019 موافـ ال األثنين ومي مساء   السادسةة إنه في تمام الساع
ورئــة   ميــد الللةــةعجـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة الســيد األســتات الــد تور/ (197) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   و يل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البيئة / صالح محمد صالحأ.د -1
 عضوا   و يل الللةة لشئون الدراسات العلةا والبحوث أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة  -2
 عضوا   رئة  اس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ عادل إب اهة  أحمد -3
 عضوا   اس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة رئة  عاص  صاب  راشدأ.د/  -4
 عضوا   رئة  اس  علوم الصحة ال ياضةة أ.د/ عماد الدين شعبان علي -5
 عضوا   اس  اإلدارة ال ياضةة والت ويحرئة   رانةا م سي أبو العباسأ.د/  -6
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة فؤاد رزق عبد الحكة أ.د/  -7
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -8
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/ عم و محمد إب اهة  -9

 عضوا  عن القس  متف غ بقس  علوم الصحة ال ياضةةأستات  أ.د/ سمي  محمد محي الدين أبو شادي -10
 عضوا  عن القس  أستات بقس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/ حازم  مال الدين عبد العظة  -11
 عضوا  عن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة أ.د/ عادل حسني السيد شواف -12
 عضوا  عن القس  بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أستات أ.د/ محمود عطةة بخيت -13
 عضوا  عن القس  أستات بقس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة أ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد -14
 عضوا   مدي  وحدة ضمان الجودة أ.د/ ياس  حسن حامد -15
عضــــــــــوا  عــــــــــن األســــــــــات ة  وعلوم الح  ة األستات المساعد بقس  التدريب ال ياضي أ.م.د/ إنجي عادل متولي -16

 المساعدين
 عضوا  عن المدرسين التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة المدرس بقس  د/ صالح عبد القادر عت ي  -17

 عضوا  من الخارج و يل مدي ية الت بةة والتعلة  بأسيوط السيد محمد عبد هللا د/ محمد -18

  إتحاد طالب الللةةرئة   سعدأحمد محمد الطالب / محمود  -19

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوا   و يل الللةة لشئون التعلة  والطالب أ.د/  مال سلةمان حسن -

 عضوا  
 توي الخب ة عضوا  منأستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة

 عضوا  من توي الخب ة 
 عضوا  من الخارج و يل وزارة الشباب وال ياضة بأسيوط أ/ محمد محمود حسين -



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.24/11/2019 بتاريخ( 196) الجلسة رقم محضر -7968
 .م24/11/2019 بتاريخ( 196) الجلسة را  محض صادق المجل  على  :الق ار
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.24/11/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7969
 م.24/11/2019 في المنعقدة السابقةة من ا ارات الجلس تنفي هما ت  أحةط المجل  علما  ب :الق ار
ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
تقريذذذر المذذذراما الدرارذذذية لمرولتذذذي ال  ذذذال ري    مقدمذذذة مذذذن السذذذيد  .ح/ مذذذد ر جوذذذدة نذذذمان الجذذذ حة بشذذذأن   تمذذذاح مذذذذكرة -7970

 م.2019/2020جالدرارات العليا للعام الجامعي 
 واف  المجل . :الق ار
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
تشذ يك المجلذة العلميذة  مذكرة مقدمذة مذن السذيد  .ح/ جكيذك ال ليذة لشذد ن الدرارذات العليذا جال حذ عت بشذان   تمذاح -7971

 جفقًا لما  لي:( AJSSAاإلقليمية لل لية التي تصدر باللغة اإلنجليزية )
 

  ميد ال لية أ.د/ جمال محمد علي يوسف :رئيسـا تمرير
 لدرارات العليا جال ح ع        لشد ن اجكيك ال لية  أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة  سكرتيرـا تمرير:

  هيئةـا تمرير:
 جكيك ال لية لشد ن خدمة المجتمع جتنمية الميدة أ.د/ صالح محمد صالح محمد -1
 جكيك ال لية لشد ن التعليم جالطالب أ.د/  مال سلةمان حسن -2
 كلية  ل م الريانة / جامعة ماجد ب رج بألمانيا أ.د/ أنيتا هو لمان -3
 للريانة ج ل م الصحة جامعة غرب المجر جرئيس الش  ة الدجلية أ.د/ هن يتا دن  -4
 ميذذد كليذذة الترايذذة الريانذذية بالجامعذذة اورحنيذذة ج ضذذ  اللجنذذة العلميذذة  أ.د/ صادق خالد الحايك -5

 لمعامك التأثير العراي للمجالت العلمية العراية
 لجنة قطاع التراية الريانية رئيس  مال الدين عبد ال حمن درويش أ.د/ -6
  مين لجنة قطاع التراية الريانية د/ حسين عم  أمين السم ي  -7
 رئيس قسم  ل م الصحة الريانية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -8
  رتاذ بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركة ياس  حسن حامدأ.د/  -9

ـاإللاريينـ:
 ر رتير  حاري  السيدة/ سهي  حسن يون  -1
 وارب آلي ادية عبد الفتاح سيدة/ شالسيد -2
 وارب آلي السيدة/ ش ين أحمد محمود -3
 وارب آلي وليد محمد جاب السيد/  -4
 وارب آلي نسمة محمد علةاناألنسة/  -5
 معاجن مسا د )ت ريد الرر م( السيدة / هدى سيد أحمد عم ان -5

ـا فنيين:
 السيد/  ومد صمري  لم -2 السيد/ جالل  لي محمد -1
  العامك/  دلي  ليان  مد العال -4 الد ن  ومدالسيد/  ومد ريف -3

 واف  المجل . :الق ار



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 

بشذذأن   تمذذاح تشذذ يك حيدذذة تحريذذر  تمذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد  .ح/ جكيذذك ال ليذذة لشذذد ن الدرارذذات العليذذا جال حذذ ع -7971
مذن السذاحة اوتذي التذي تصذدر باللغذة العرايذة  المجلة العلمية لل لية )مجلة  ري ط لعل م جفنذ ن الترايذة الريانذية(

  رمائهم:
  ميد ال لية جمال محمد علي يوسفأ.د/  :رئيس التحرير

 لدرارات العليا جال ح ع        لشد ن اجكيك ال لية  عبد الحكة  رزق عبد الحكة أ.د/ : سكرتير التحرير
  هيئة التحرير:

اللجنة العلمية الدائمة لترقية اوراتذة جاوراتذة المسذا د ن )لجنذة  مقرر  وث  السعيد محمد الموجيأ.د/  -1
 اإلحارة الريانية(

مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية اوراتذة جاوراتذة المسذا د ن )لجنذة  علي محمد عبد المجيدأ.د/  -2
 الريانة المدررية(

اللجنة العلمية الدائمة لترقية اوراتذة جاوراتذة المسذا د ن )لجنذة  مقرر أ.د/ مجدي أبو زيد -3
 التدريب الرياني(

 ضذذذذ  اللجنذذذذة العلميذذذذة الدائمذذذذة لترقيذذذذة اورذذذذاتذة جاورذذذذاتذة المسذذذذا د ن  أ.د/ حسين دري أباظة -3
 )لجنة التدريب الرياني(

 ةتدريب الرياني ج ل م الحركرئيس قسم ال عادل إب اهة  أحمدأ.د/  -4
 رئيس قسم المناحا جتدريس التراية الريانية أ.د/ عاص  صاب  راشد -5
 رئيس قسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية عماد سمي  محمودأ.د/  -6
  رئيس قسم اإلحارة الريانية جالترجيح رانةا م سي أبو العباسأ.د/  -8
  التراية الريانية  رتاذ بقسم المناحا جتدريس عادل حسني السيدأ.د/  -9

 

 نعمة محمد ريدالسيدة/  سك تي  إداري:
 السيدة/ حدي  ومد ريد  مران : معاون مساعد

 السيدة/ شاحية  مد الفتاح ريد الحاسب األلي :
 السيدة/ شرين  ومد محم ح

 ( منفذجن جفني ن 3 دح ) منف ون وفنيون :
  العامك / محمد  زت  مام عامل المجلة :

 واف  المجل . :الق ار
مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد  .ح/ جكيذذذك ال ليذذذة لشذذذد ن الدرارذذذات العليذذذا جال حذذذ ع. بنذذذاًا  لذذذ  م افقذذذة لجنذذذة الدرارذذذات العليذذذا  -7972

م بشذذذأن  قتذذذراح  قذذذد  تفاقيذذذة تعذذذاجن مذذذع م ت ذذذة العمي ذذذان 10/12/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 211جال حذذذ ع بجلسذذذتها رقذذذم )
ي محتذذ ع  راذذي ج بحذذاع السذذاحة ا ضذذاا حيدذذة التذذدريس باكليذذة مذذن خذذالل م تمتهذذا الرقميذذة الرقميذذة لنشذذر مجلذذة ال ليذذة ج 

) ذذتم نذذ م المحتذذ ع  ليهذذا جفقذذًا لصذذيع الفهررذذة العالميذذة لسذذه لة ال حذذل جالت شذذيف جال صذذ ل  لذذ   )ثذذراا( جفقذذًا لمذذا  لذذي:
باللغذذة العرايذذة بتذذ فير ال قذذ  جالجهذذد  المعل مذذة جخاصذذة المحتذذ ع اوكذذاحيمي  ذ يسذذمح بتطذذ ير  حجات فعالذذة منارذذ ة لل حذذل

 لذذذ  ال ذذذاوزين جيزيذذذد  م انيذذذة اإلرذذذتفاحة مذذذن حذذذذا المحتذذذ ع ت جذلذذذل  ذذذن حريذذذ  تركيذذذب قا ذذذدة بحذذذل للجهذذذات الح  ميذذذة 
جالخاصة بطري  التأجير السن ي  ج التمليل وسب الحاجة جيتم الرج ع لمالذل المحتذ ع قمذك المذدا فذي   همذا وخذذ م افقتذ  

عر ت جفذذي حذذذه الطريقذذة ت ذذ ن العالقذذة بذذين حذذرفين مالذذل المحتذذ ع جالعمي ذذان الرقميذذة جتتذذ ل  العمي ذذان خاصذذة  لذذ  السذذ
 -% 40الرقميذذة كذذك النذذ اوي الفنيذذة لصذذيانة جومايذذة المحتذذ ع ج ليذذ  تذذتم المحارذذ ة بذذين الطذذرفين فقذذم )مالذذل المحتذذ ع 

 %(.60العمي ان الرقمية 
 واف  المجل . :الق ار



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 

تعد ك  رماا الساحة   ضاا حيدة التدريس القائمين بتذدريس مقذررات الدرارذات العليذا بقسذم المنذاحا جتذدريس الترايذة   قتراح -7973
م بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم المنذذاحا جتذذدريس الترايذذة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم 2019/2020الريانذذية للعذذام الجذذامعي 

( المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 211العليذذذذذذا جال حذذذذذذ ع بجلسذذذذذذتها رقذذذذذذم )مت جم افقذذذذذذة لجنذذذذذذة الدرارذذذذذذات 1/12/2019( بتذذذذذذاريخ 178)
 م.10/12/2019

ـقسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية
 القائمني بالتدريس املرحلة املقرر م

 جل   مناحا التراية الريانية 1
 ماجستير

  .ح/ محم ح  مد الحليم  مد ال ريم

 .ح/بهاا ريد محم ح   رتراتيجيات التدريس 2

  .ح/ كامك  مد المجيد قنص ة التعلم الحركي 3
 ولقات بحل في الريانة المدررية 4

ثانية 
 ماجستير

  .ح/ كمال رليمان وسن    
  .ح/  اصم صابر راشد

  .ح/ ونان محمد  ومد جعيصة
  .ح/ بهاا ريد محم ح ال رائك المعينة جاوجهزة الريانية 5

  .م.ح/  يمان ريد  ومد
  ومد فالح  .م.ح/ محمد صالح

  .ح/  احل وسني السيد قرااات م جهة 6
  .ح/  يمن  مده محمد

  .ح/ مصطف   ومد  مد ال حاب الس ا ي
  .ح/ محم ح  مد الحليم  مد ال ريم تحليك مناحا التراية الريانية 7
  .ح/ كامك  مد المجيد قنص ة التراية الحركية 8
  .ح/  اصم صابر راشد  جل  حكت راه  المهني لمعلم التراية الريانية اإل داح 9

  .ح/  احل وسني السيد (1) قرااات م جهة 10
  .ح/ ونان محمد  ومد جعيصة

  .م.ح/  يمان ريد  ومد
  .م.ح/ محمد صالح  ومد فالح

  .ح/ بهاا ريد محم ح اإلشراف جت جي  التراية الريانية 11
  .ح/  اصم صابر راشد الحركية التراية 12
 التراية الريانية حليك معلم تحليك 13

 ثانية حكت راه 

  .ح/ كامك  مد المجيد قنص ة
  .ح/  احل وسني السيد (2) قرااات م جهة 14

  .ح/  يمن  مده محمد
  .ح/ مصطف   ومد  مد ال حاب
  .م.ح/ محمد صالح  ومد فالح

  .ح/  اصم صابر راشد التراية الريانية تق يم حرق تدريس 15
  .م.ح/  يمان ريد – .ح/ ونان محمد  ومد  جعيصة  ولقات بحل في الريانة المدررية 16
   .ح/ محم ح  مد الحليم  مد ال ريم التراية الريانية مناحاتحليك  17

 واف  المجل . :الق ار



 6 )مـا بعده صفحة      (

(5) 

التالي بكلةة الت بةة / جامعة أسيوط للفصل المق ر ت شةح أحد السادة أعضاء هيئة التدري  بالللةة لتدري   إات اح -7974
م ، بناء  على ما ورد من السيد أ.د/ و يل  لةة الت بةة لشئون التعلة  2019/2020الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 والطالب.

ـيللـا س ي تـا م لةـا شعبةـا فرقة
 عملي نظ ي 

اللغة العراية + اللغة اإلنجليزية + الدرارات  الزانية
 2 2 مهارات ريانية الحركية االجتماعية +  ل م تعليم  راري

 
 ت  مخاطبة  لةة الت بةة إلرسال توصةف المق ر.ي :الق ار

السذذيد اورذذتاذ الذذدكت ر/  بذذرا يم وسذذين  بذذرا يم.  رذذتاذ التذذرجيح الريانذذي بقسذذم اإلحارة الريانذذية جالتذذرجيح   قتذذراح  شذذترا  -7975
ــلـاإلقتصــ لشـ مشــروي تـا تــروييـا تجــ رشـبمم ف ــةـأســيوطــــب حذذل بعنذذ ان ) ( فذذي المذذ تمر العلمذذي الذذدجلي ا ع ئ

 م بمد نة الغرحقة.14/3/2019 – 11( الذي تنظم  ال لية في الفترة من ا ري ضةـقوةـوطنـورس  ةـسالم)
 واف  المجل . :الق ار

 قتراح رفر السيد الدكت ر/  مرج ريد وسن. اورتاذ المسا د بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركة  لذ  الممل ذة العرايذة  -7976
  ذذذذداحه مذذذذدراًا حجليذذذذًا نذذذذمن برنذذذذاما ال يذذذذاحات  م إلرذذذذت مال14/2/2020م  لذذذذ  31/1/2020السذذذذع حية فذذذذي الفتذذذذرة مذذذذن 

الريانية الشابة التابع لمرناما اإللهام الدجليت بناًا  ل  اإلميك ال ارح من حيدة تدريس ال ياحات الريانذية الشذابة جم افقذة 
 السيد  .ح/ رئيس مجلس قسم التدريب الرياني ج ل م الحركة.

 واف  المجل . :الق ار

ح قائمذة اوبحذاع الخاصذة بالسذيد الذدكت ر/  ومذد فتحذي  لذي محمذد. اورذتاذ المسذا د بقسذم اإلحارة الريانذية  قتذراح   تمذا -7977
جالتذذرجيح ت المتقذذدم بهذذا  لذذ  اللجنذذة العلميذذة الدائمذذة لترقيذذة اورذذاتذة جاورذذاتذة المسذذا د ن )لجنذذة اإلحارة الريانذذية( للترقذذي 

القسذذم جال ليذذة جالجامعذذة ت  لمذذًا بذذأن اوبحذذاع تمذذ  فذذي نذذ ا الخطذذة   لذذ  حرجذذة  رذذتاذ )تخصذذك  حارة كذذرة السذذلة( بذذذات
 ال حزية للقسم جالتخصك العام جالدقي  لسياحت . 

ـنوعـا بمثـينوانـا بمثـم
1 Evaluation Study for Administrative Work of Saudi Universities Sports 

Federation Based on Total Quality Elements 
 زججي

 فرحي تصميم نم ذج لتقييم  حاا و ام كرة السلة 2
 فرحي  حارة ر   المال الف ري ج ثره  ل  تحقي  الميزة التنافسية باإلتحاح المصري ل رة السلة 3
 فرحي نم ذج مقترح لتطمي  اإلحارة اإلل ترجنية باإلتحاح المصري ل رة السلة 4
 فرحي (BSCالمصري ل رة السلة بإرتخدام  بعاح بطاقة اوحاا المت ازن ) تق يم اوحاا اإلرتراتيجي باإلتحاح 5
 فرحي حرارة تحليلية لمع قات التس ي  الرياني بأندية الدجري الممتاز ) ( ل رة السلة بجمه رية مصر العراية 6
 فرحي الزقافة التنظيمية ج القتها بإتخاذ القرار لدع العاملين باإلتحاح المصري ل رة السلة 7
الصراع التنظيمي ج القت  بمست ع اواحاا ال ظيفي لدع العاملين باإلتحاح المصري ل رة السلة جفرج    8

 بجمه رية مصر العراية
 فرحي

 
 واف  المجل . :الق ار

 



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6) 

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريس:ـرابعً ـ:
تقرير فحك اإلنتاج العلمي المقدم من السذيد اورذتاذ الذدكت ر/  مذكرة مقدمة من  حارة شد ن العاملين بال لية بشأن   تماح -7978

 ومذذد خضذذري محمذذد. اورذذتاذ المسذذا د بقسذذم التذذدريب الريانذذي ج لذذ م الحركذذةت الذذ ارح مذذن اللجنذذة العلميذذة الدائمذذة لترقيذذة 
)تذدريب ريانذي( بذذات اوراتذة جاوراتذة المسا د ن )لجنة التدريب الرياني( ت جإقتذراح تعيذين رذياحت  فذي جظيفذة  رذتاذ 

( بتذذذاريخ 183مجلذذذس قسذذذم التذذذدريب الريانذذذي ج لذذذ م الحركذذذة بجلسذذذت  رقذذذم ) م افقذذذةالقسذذذم جال ليذذذة جالجامعذذذة بنذذذاًا  لذذذ  
 م.2/12/2019

 واف  المجل . :الق ار

تقرير فحك اإلنتاج العلمي المقدم من السذيد اورذتاذ الذدكت ر/  مذكرة مقدمة من  حارة شد ن العاملين بال لية بشأن   تماح -7979
محمذذد نذذاوي ع ذذا . اورذذتاذ المسذذا د بقسذذم التذذدريب الريانذذي ج لذذ م الحركذذةت الذذ ارح مذذن اللجنذذة العلميذذة الدائمذذة لترقيذذة 

) لذذم الحركذذة( بذذذات اورذذاتذة جاورذذاتذة المسذذا د ن )لجنذذة التذذدريب الريانذذي( ت جإقتذذراح تعيذذين رذذياحت  فذذي جظيفذذة  رذذتاذ 
( بتذذذاريخ 183مجلذذذس قسذذذم التذذذدريب الريانذذذي ج لذذذ م الحركذذذة بجلسذذذت  رقذذذم ) م افقذذذةالقسذذذم جال ليذذذة جالجامعذذذة بنذذذاًا  لذذذ  

 م.2/12/2019
 واف  المجل . :الق ار

تقرير فحك اإلنتاج العلمي المقدم من السذيد اورذتاذ الذدكت ر/  مذكرة مقدمة من  حارة شد ن العاملين بال لية بشأن   تماح -7980
مصذذطف   بذذرا يم  ومذذد  لذذي. اورذذتاذ المسذذا د بقسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذيةت الذذ ارح مذذن اللجنذذة العلميذذة الدائمذذة لترقيذذة 

اإلصذذابات الريانذذية اورذذاتذة جاورذذاتذة المسذذا د ن )لجنذذة التذذدريب الريانذذي( ت جإقتذذراح تعيذذين رذذياحت  فذذي جظيفذذة  رذذتاذ )
( 65مجلذذس قسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم ) م افقذذةجالتأحيذذك المذذدني( بذذذات القسذذم جال ليذذة جالجامعذذة بنذذاًا  لذذ  

 م.2/12/2019بتاريخ 
 واف  المجل . :الق ار

تقرير فحك اإلنتاج العلمي المقدم من السيد الدكت ر/صالح  مذكرة مقدمة من  حارة شد ن العاملين بال لية بشأن   تماح -7981
 مد القاحر  تريس  لي. المدر  بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركةت ال ارح من اللجنة العلمية الدائمة لترقية اوراتذة 

ذات القسم جال لية جاوراتذة المسا د ن )لجنة التدريب الرياني( ت جإقتراح تعيين رياحت  في جظيفة  رتاذ مسا د ب
 م.2/12/2019( بتاريخ 183مجلس قسم التدريب الرياني ج ل م الحركة بجلست  رقم ) م افقةجالجامعة بناًا  ل  

 واف  المجل . :الق ار

مقدمة من  حارة شد ن العاملين بال لية بشأن تعيين السيد/  ومد محم ح  زمذان  مذد الجيذد. المذدر  المسذا د بقسذم  مذكرة -7982
 لذذ م الصذذحة الريانذذية ب ظيفذذة مذذدر  تخصذذك )ترايذذة صذذحية( بذذذات القسذذم جال ليذذة جالجامعذذة. بنذذاًا  لذذ  تقريذذر لجنذذة 

 م.2/12/2019( بتاريخ 65مجلس قسم  ل م الصحة الريانية بجلست  رقم ) م افقةفحك الررالة ج 
 واف  المجل . :الق ار

 قتذذذراح نقذذذك السذذذذيد /  ومذذذد محمذذذذ ح محمذذذد جذذذذالل. المذذذدر  المسذذذا د بقسذذذذم اإلحارة الريانذذذية جالتذذذذرجيح  لذذذ  قسذذذذم اإلحارة  -7983
ًا  لذذ  الطلذذب المقذذدم منذذ  جم افقذذة مجلذذس قسذذم اإلحارة الريانذذية جالتذذرجيح ب ليذذة الترايذذة الريانذذية / جامعذذة رذذ حاجت بنذذا

 م.8/12/2019( بتاريخ 168الريانية جالترجيح بجلست  رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(7) 

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

منح ال اوزة/ ليل   مد هللا وامد. المذدر  المسذا د بقسذم المنذاحا جتذدريس الترايذة الريانذية حرجذة حكتذ راه الفلسذفة   قتراح -7984
ــىـمســتو ـا تفكيــرـــــ فذذي الترايذذة الريانذذية بعنذذ ان "تــيثيرـبرنــ مجـتع يمــ ـبمســتخلامـات عــ ةـا تن فســيةـي 

بنذاًا  لذ  م افقذة مجلذس قسذم  ط  بـ تـتخصـكـكـرةـا سـ ةـبك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـج معـةـأسـيوط"ـــــــــــا خطط 
مت جقذذذرار لجنذذذة الدرارذذذات العليذذذا 1/12/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 178المنذذذاحا جتذذذدريس الترايذذذة الريانذذذية بجلسذذذت  رقذذذم )

 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211جال ح ع بجلستها رقم )

 ف  المجل .وا :الق ار

 قتذذراح مذذنح ال اوذذل/  ذذالا الذذد ن محمذذد رذذيد فرغلذذي. المذذدر  المسذذا د بقسذذم اإلحارة الريانذذية جالتذذرجيح حرجذذة حكتذذ راه  -7985
"اسـتراتيجيةـإللارةـا صـراعـا تن يمـ ـب التمـ لـا مصـرشـ رفـاـاتثقـ مـفـ ــــــــــ الفلسفة في التراية الريانية بعنذ ان

ــة"ـــ ــةـا تن يمي ــمةـا وراثي ( 168بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم اإلحارة الريانذذية جالتذذرجيح بجلسذذت  رقذذم )ضــوءـا بص
( المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 211مت جقذذذذذذرار لجنذذذذذذة الدرارذذذذذذات العليذذذذذذا جال حذذذذذذ ع بجلسذذذذذذتها رقذذذذذذم )8/12/2019المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 

 م.10/12/2019

 واف  المجل . :الق ار

المسذا د بقسذم العلذ م الترا يذة جالنفسذية الريانذية حرجذة حكتذ راه  قتراح مذنح ال اوذل/ محمذد السذيد شذاكر ع ذا . المذدر   -7986
"تيثيرـبرن مجـنفس ـري ض ـي ىـتمسينـمستو ـاالنتب هـا مشـتر ـوخفـضـــ الفلسفة في التراية الريانية بعنذ ان

بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم العلذذ م الترا يذذة بعــضـا ســ وكي تـا نمطيــةـا تكراريــةـ ــل ـأطفــ مـطيــ ـا تومــل"ــ
مت جقرار لجنذة الدرارذات العليذا جال حذ ع بجلسذتها رقذم 8/12/2019( المنعقدة بتاريخ 70جالنفسية الريانية بجلست  رقم )

 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211)

 واف  المجل . :الق ار

مذنح ال اوذل/ خالذد  ذ د  مذد السذميع. المقيذد بقسذم  لذ م الصذحة الريانذية )مذن الخذارج( حرجذة حكتذ راه الفلسذفة   قتراح -7987
ــبيةـا عضــ يةـــــــ فذذي الترايذذة الريانذذية بعنذذ ان ــ تـتيهي يــةـبمســتخلامـا تســ يالتـا عص ــ مجـتمرين ــيثيرـبرن "ت

 عضـالتـا متــيثرةـب إل ت ــ ةــ  مسـتقبالتـا مســيةـمـاـبعــضـوســ ئمـا عـال ـا طبيعــ ـي ـىـةســتع لةـكفــ ءةـاــــ
ــة"ـــ ــمـا ع ن ــ لشـ ع  ( المنعقذذدة بتذذاريخ 65بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم )اإلج 

 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211مت جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )2/12/2019

 واف  المجل . :الق ار

ـ)منيـلرج تـي ميةــــم جستير(ـ
 قتراح منح ال اول/  شرف  يد رفا ي يحي . المقيد بقسم اإلحارة الريانذية جالتذرجيح )مذن الخذارج( حرجذة الماجسذتير فذي  -7988

"ةتخ ذـا قرارـويالقتهـب  صالبةـا عق يةـ ل ـمكـ مـري ضـةـا مالكمـةـفـ ـجم وريـةـمصـرـــــــ التراية الريانية بعن ان
مت 8/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 168بناًا  ل  م افقة مجلس قسم اإلحارة الريانذية جالتذرجيح بجلسذت  رقذم )ا عربية"ـ

 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(8) 

منح ال اول/ محمد ريد محمد  ب  زيد. المقيد بقسم اإلحارة الريانية جالترجيح )من الخارج( حرجة   قتراح -7989
"تقويمـأنشطةـا تربيةـا ري ضيةـب  مرم ةـاإلبتلائيةـف ـضوءـ الماجستير في التراية الريانية بعن ان

ـ ـاإلنطب ي ت" ( المنعقدة 168جلست  رقم )بناًا  ل  م افقة مجلس قسم اإلحارة الريانية جالترجيح بةلارة
( المنعقدة بتاريخ 211مت جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )8/12/2019بتاريخ 

 م.10/12/2019

 واف  المجل . :الق ار

منح ال اوزذة/ منذار جذالل محمذد الصذغير. المقيذدة بقسذم اإلحارة الريانذية جالتذرجيح )مذن الخذارج( حرجذة الماجسذتير   قتراح -7990
"استراتيجيةـمقترمةـ تفعيمـمص لرـا تمويمـبمم م تـا سب مةـف ـجم وريـةـمصـرـــ في التراية الريانية بعن ان

مت 8/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 168تذرجيح بجلسذت  رقذم )بناًا  ل  م افقة مجلس قسم اإلحارة الريانذية جالا عربية"ـ
 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

لخذارج( حرجذة  قتراح منح ال اوزة/ ح اا مصطف  مري  مد الرويم. المقيدة بقسذم التذدريب الريانذي ج لذ م الحركذة )مذن ا -7991
"ا خص ئكـا بيوميك نيكيـةـ م ـ رةـا  جمـةـا مسـتقيمةـبـ  رم ـكلا ـةـــــــ الماجستير في التراية الريانية بعن ان

بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم التذذدريب الريانذذي ج لذذ م  وضــاـبعــضـا تمرينــ تـا نوييــةـ اليبــ ـســال ـا شــي "ـــ
( 211جقذرار لجنذة الدرارذات العليذا جال حذ ع بجلسذتها رقذم )مت 2/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 183الحركة بجلست  رقم )

 م.10/12/2019المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :الق ار

ـلكتوراه(ــ–تعليمـةشرا ـأبم ثـي ميةـ)ــ
هللا الجمذذال.  رذذتاذ ال اث ل جيذذا اإلكليني يذذة ب ليذذة الطذذب / جامعذذة  رذذي ط  لذذ  حيدذذة   قتذذراح  نذذافة السذذيد  .ح/ رذذحر  مذذد -7992

 شراف ال حل المقدم من ال اوزة /  رراا ب ري محمد. المقيدة بقسم  ل م الصحة الريانية )من الخذارج( للحصذ ل  لذ  
ذائيـةـا مضـ لةـ سكسـلةـي ـىـبعـضــــــ"تيثيرـتن ومـا مكمـالتـا ـ حرجة حكت راه الفلسفة في التراية الريانية بعن ان 

ت جذلذذل نظذذرًا ا مت يــراتـا فســيو وجيةـواإلنتيمــ تـا عضــ يةـواإلســتج بةـا من ييــةـا مــ لةـ ــل ـا ري ضــيين"ـــ
 لحاجة ال حلت لتص ح حيدة اإلشراف بعد اإلنافة م  نة من الساحة: 

  م الصحة الريانية  رتاذ فسي ل جيا الريانية جرئيس قسم  لأ.د/ عماد الدين شعبان علي.   -1
 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

   رتاذ ال اث ل جيا اإلكليني ية ب لية الطب / جامعة  ري طسح  عبد هللا الجمال.    أ.د/  -2
  رتاذ مسا د بقسم الصحة العامة جحب المجتمع ب لية الطب / جامعة  ري طأ.م.د/ مدحت ع بي خليل.      -3

مت جقذذرار لجنذذة 2/12/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 65ة مجلذذس قسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم )بنذذاًا  لذذ  م افقذذ
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(9) 
 

 نافة السيد الدكت ر/ محمد  مد المحسن  ومد.  رتاذ مسا د اإلحارة الريانية ب لية التراية الريانذية /   قتراح -7993
جامعذذة رذذ حاج   لذذ  حيدذذة  شذذراف ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوزذذة / رذذلم   يمذذن  مذذد العزيذذز. المقيذذدة بقسذذم اإلحارة 

"خطـةـمقترمـةـــترايذة الريانذية بعنذ ان الريانية جالترجيح )من الخارج( للحص ل  لذ  حرجذة الماجسذتير فذي ال
ت جذلذل نظذرًا لحاجذة إلستثم رـاتملاثـا ري ضيةـ بعضـاإلتمـ لاتـا ري ضـيةـبجم وريـةـمصـرـا عربيـة"ــــــ

 ال حلت لتص ح حيدة اإلشراف بعد اإلنافة م  نة من الساحة: 
  رتاذ اإلحارة الريانية بقسم اإلحارة الريانية جالترجيح ججكيك كليةأ.د/ حازم  مال الدين عبد العظة .  -1

 التراية الريانية لشد ن خدمة المجتمع جتنمية الميدة رابقًا / جامعة  ري ط
  رتاذ مسا د بقسم اإلحارة الريانية جالترجيح تخصك كرة حائرة.    أ.م.د/ عصمت محمد سيد -2

  ري طب لية التراية الريانية / جامعة 
  رتاذ مسا د جرئيس قسم اإلحارة الريانية جالترجيح ججكيك كلية التراية أ.م.د/ محمد عبد المحسن أحمد.  -3

 الريانية لشد ن خدمة المجتمع جتنمية الميدة / جامعة ر حاج
مت جقذرار لجنذة 8/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 168بناًا  ل  م افقة مجلس قسم اإلحارة الريانية جالترجيح بجلست  رقم )

 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ــ

بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية   قتراح تسجيك ال حل المقدم من ال اول/ اومد كمال  لي وسن. المقيد -7994
"من   ـمقتر ـفـ ـكـرةـا يـلــــ)من الخارج( للحص ل  ل  حرجة حكت راه الفلسفة في التراية الريانية بعن ان 

 من الساحة:   ملارسـاإليلاليةـا ري ضيةـبجم وريةـمصرـا عربية"ـ
 لمناحا جتدريس التراية الريانية  رتاذ كرة اليد بقسم اأ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب السباعي.   -1

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
  رتاذ تدريس كرة اليد بقسم المناحا جتدريس التراية الريانيةأ.د/ حنان محمد أحمد جعةصة.           -2

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط 
 المدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية تخصك تدريس كرة  د  د/ محمد عوض عبد الحلة  محمد.  -3

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
مت 1/12/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 178بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم المنذذاحا جتذذدريس الترايذذة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم )

 م10/12/2019المنعقدة بتاريخ  (211جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذذراح تسذذذجيك ال حذذذل المقذذذدم مذذذن ال اوذذذل/  مذذذر محمذذذد قارذذذم محمذذذد. المقيذذذد بقسذذذم المنذذذاحا جتذذذدريس الترايذذذة  -7995
"من ـ  ـمقتـر ـفـ ــــالريانية )من الخارج( للحص ل  ل  حرجة حكت راه الفلسذفة فذي الترايذة الريانذية بعنذ ان 

 من الساحة: أ ع ةـا قو ـ تالميذـا ملارسـاإليلاليةـا ري ضيةـبجم وريةـمصرـا عربية"ـ
 



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10) 

  رتاذ مسا د بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية تخصك مسابقات أ.م.د/ محمد صالح أحمد فالح.   -1
 الميدان جالمضمار ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية تخصك مسابقات الميدان د/ محمد حسن السيد إب اهة .    -2
 جالمضمار ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط 

 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية تخصك مسابقات الميدان   د/ بسام السيد محمد عبد هللا.  -3
 التراية الريانية / جامعة  ري طجالمضمار ب لية 

مت 1/12/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 178بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم المنذذاحا جتذذدريس الترايذذة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم )
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

تسجيك ال حل المقدم من ال اول/  ومد حذ   مذد العذال  مذد العذال. المقيذد بقسذم التذدريب الريانذي ج لذ م الحركذة   قتراح -7996
"تــيثيرـةســتخلامـا تــلريةـا مــلمجـ)مذذن الخذذارج( للحصذذ ل  لذذ  حرجذذة حكتذذ راه الفلسذذفة فذذي الترايذذة الريانذذية بعنذذ ان 

ــىـا مت يــراتـا بـــ ــةـاـا تنبيــهـا ك ربــ (ـ  عضــالتـي  لنيــةـا خ صــةـومســتو ـألاءـبعــضـا م ــ راتـــ)ا مق وم
 من الساحة: ا  جوميةـ ل ـاليب ـكرةـا يل"ـ

  رتاذ تدريب رياني كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركةأ.د/ مدحت شواي طوس.       -1
 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

 رياني كرة اليد بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركة رتاذ تدريب أ.د/ طارق صالح الدين سيد.   -2
 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

  رتاذ مسا د بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركة تخصك كرة  د   أ.م.د/ عم و سيد حسن أحمد.  -3
 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

مت 2/12/2019( المنعقدة بتاريخ 183ج ل م الحركة بجلست  رقم )بناًا  ل  م افقة مجلس قسم التدريب الرياني 
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ترا يذذة جالنفسذذية  قتذذراح تسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/ جمذذال  مذذد الناصذذر محمذذ ح الصذذاجي. المقيذذد بقسذذم العلذذ م ال -7997
"برنـ مجـتكـ م  ـةرشــ لشـــالريانذية )مذن الخذارج( للحصذ ل  لذ  حرجذة حكتذ راه الفلسذفة فذي الترايذذة الريانذية بعنذ ان 

مقتر ـق ئمـي ىـا ن ريةـا تف ي يةـ تنميةـشخصيةـا طالةـذوشـاإلي قةـا مم رسينـوغيرـا مم رسينـ  نش طـ
 من الساحة: ا ري ض ـبج معةـأسيوط"ـ

  رتاذ  لم النفس الرياني بقسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة .  أ.د -1
 ججكيك كلية التراية الريانية لشد ن الدرارات العليا جال ح ع / جامعة  ري ط

 الريانية  رتاذ  ص ل التراية الريانية بقسم العل م الترا ية جالنفسيةأ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد خمة .  -2
 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

  رتاذ مسا د بقسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية تخصك  لم اإلجتماع  أ.م.د/ شةماء علي محمد لولي.-3
 الرياني ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

مت جقذرار 8/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 70ت  رقم )بناًا  ل  م افقة مجلس قسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية بجلس
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار



 12 )مـا بعده صفحة      (

ـ(11)
ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

بقسذذذم العلذذذ م الترا يذذذة جالنفسذذذية الريانذذذية   قتذذذراح تسذذذجيك ال حذذذل المقذذذدم مذذذن ال اوذذذل/ فتحذذذي  لذذذي  ومذذذد راغذذذب. المعيذذذد -7998
"مقررـة كترونـ ـمقتـر ـ ف سـفةـا تربيـةـا ري ضـيةــــــللحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانذية بعنذ ان 

 من الساحة:  طالةـك يةـا تربيةـا ري ضيةـــج معةـأسيوط"ـ
  لم النفس الرياني جرئيس قسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية  رتاذأ.د/ عماد سمي  محمود.   -1

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
  رتاذ  ص ل التراية الريانية بقسم العل م الترا ية جالنفسية الريانيةأ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد خمة .  -2

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 مدر  بقسم نظم المعل مات ب لية الحار ات جالمعل مات / جامعة  ري ط     صدي  ف غلي.د/ محمد فوزي  -3

مت جقذرار 8/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 70بناًا  ل  م افقة مجلس قسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية بجلست  رقم )
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح تسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/ مصذذطف   طيذذة  طيذذة  مذذد الذذرومن. المقيذذد بقسذذم العلذذ م الترا يذذة جالنفسذذية  -7999
"برن مجـةرش لشـنفس ـ  مـلـمـنـــالريانية )من الخارج( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعنذ ان 

 من الساحة: س و ـا تنمرـ ل ـتالميذـا م قةـا ث نيةـمنـا تع يمـاتس س ـا مم رسينـ  نش طـا ري ض "ـ
  رتاذ  لم النفس الرياني بقسم العل م الترا ية جالنفسية الريانيةأ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة .   -1

 الدرارات العليا جال ح ع / جامعة  ري طججكيك كلية التراية الريانية لشد ن 
  رتاذ مسا د بقسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية تخصك  لم اإلجتماع  أ.م.د/ شةماء علي محمد لولي. -2

 الرياني ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 ة تخصك  لم نفس ريانيمدر  بقسم العل م الترا ية جالنفسية الريانيد/ مصطفى هاش  أحمد.         -3

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
مت جقذرار 8/12/2019( المنعقذدة بتذاريخ 70بناًا  ل  م افقة مجلس قسم العل م الترا ية جالنفسية الريانية بجلست  رقم )

 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 المجل . واف  :الق ار

 قتراح تسجيك ال حل المقدم من ال اوزة/ الشيماا  ومد  مد الحميد  ومذد. المقيذدة بقسذم التذدريب الريانذي ج لذ م الحركذة  -8000
"وضـــاـمســـتوي تـمعي ريـــةـ  صـــف تـ)مذذن الخذذذارج( للحصذذ ل  لذذذ  حرجذذذة الماجسذذتير فذذذي الترايذذذة الريانذذية بعنذذذ ان 

مذن ب م ـا مسـ ف تـا قصـيرةـا تم ث يـةـ  ن شـئينـبصـعيلـمصـر"ـــــــا بلنيةـا مس همةـف ـا مسـتو ـا رقمـ ـ ســــ
 الساحة: 

  رتاذ تدريب الريانات المائية بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركةأ.د/ صالح محمد صالح محمد.   -1
 ججكيك كلية التراية الريانية لشد ن خدمة المجتمع جتنمية الميدة / جامعة  ري ط 

  رتاذ مسا د بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركة تخصك تدريب رياني الل ي .   أ.م.د/ خالد محمد عبد -2
 الريانات الماردة ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

 مدر  بقسم التدريب الرياني ج ل م الحركة تخصك تدريب ريانات الدفاع د/ أمل نادي محمد مسعود.     -3
 جامعة  ري ط  ن النفس ب لية التراية الريانية /

مت 2/12/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 183بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم التذذدريب الريانذذي ج لذذ م الحركذذة بجلسذذت  رقذذم )
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار



 13 )مـا بعده صفحة      (

(12) 

تسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/  ومذذد كمذذال  ومذذد المهدي.المقيذذد بقسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذية )مذذن الخذذارج(   قتذذراح -8001
ثق ف ـغذائ ـمليمـب  رسـومـــ–"تيثيرـبرن مجـري ض ـللحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعن ان 

 من الساحة: ا متمركةـي ىـا تكوينـا جسم ن ـوا س و ـا  ذائ ـ ل ـاتطف م"ـ
  رتاذ فسي ل جيا الريانة المتفرغ بقسم  ل م الصحة الريانيةأ.د/ سمي  محمد محي الدين أبو شادي.    -1

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط 
  رتاذ مسا د التراية الصحية بقسم  ل م الصحة الريانيةأ.م.د/ نس ين نادي عبد الجيد.    -2

 / جامعة  ري ط ب لية التراية الريانية 
  رتاذ مسا د بقسم الرر م المتحركة ب لية الفن ن الجميلة / جامعة المنياأ.م.د/ صباح عبد الفتاح حافظ.    -3

مت جقذذرار لجنذذة 2/12/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 65بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذية بجلسذذت  رقذذم )
 م10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 211الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـ)قيلـطالةـلراس تـي ي (
للعذذذذام الجذذذذامع   قتذذذراح قيذذذذد الطذذذذالب اوتذذذذي  رذذذذمائهم بصذذذذفة ممدئيذذذذة بمرولذذذة الذذذذدكت راه بقسذذذذم اإلحارة الريانذذذذية جالتذذذذرجيح  -8002

 م.8/12/2019( بتاريخ 168قسم اإلحارة الريانية جالترجيح بجلست  رقم ) م. بناًا  ل  م افقة مجلس2019/2020
ـا مؤهمـا جنسيةـاالســـــــــــمـم
حرجة الماجستير في قان ن الريانة من كلية الحقذ ق   ماراتي رلطان محمد  مد هللا وسن المرزجقي 1

 بالجامعة اومري ية باإلمارات
حرجذذذذذذة الماجسذذذذذذذتير المهنذذذذذذذي فذذذذذذذي الحقذذذذذذذ ق )القذذذذذذذان ن   ماراتي خميس وسن خميس وسن الشامسي 2

  الرياني( من الجامعة اومري ية باإلمارات
 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح قيذذد الطذذالب ال افذذد ن مذذن حجلذذة ال  يذذ  اوتذذي  رذذمائهم بصذذفة ممدئيذذة بمرولذذة الماجسذذتير باوقسذذام التاليذذة  -8003
 العامة للدرارات العليا جال ح ع. اإلحارة من م. بناًا  ل  ما جرح2019/2020 للعام الجامع 

ـأواًل:ـقسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية
 فهد م ار  محمد فالح حديا الرشيدي.     -2    ناصر بدر  مد هللا  لي وسين المزيدي.      -1
 م ار  مسا د  ايض م ار  ملهاب الرشيدي. -4.      مد العزيز  مد هللا فروان  مد هللا المميلش -3
  ا د خلف غانم   د العازمي. -6خالد مطل  حاحي م ار  حاحي الرشيدي.          -5
 وزمي غانم منير زيد السهلي. -8 لي وجاج  الي محمد العازمي.                 -7
 وسين جابر وسين الحرف  العزمي.تركي  -10جابر  ومد محمد  مد هللا رحلي الميع العازمي.   -9

 غانم صالح مطل  فجري مطل  القريافي.  -12محمد ماني فهد ماني ملحم العازمي.        -11
 محمد ناصر خلف  ميد اللميع -14محمد فا ز رع ح فالح خليف  ظميب العازمي.    -13
   جمي مسا د   جمي وميب شمر العازمي. -15

 



 14 )مـا بعده صفحة      (

ـ(13)
ـا ري ضىـوي ومـا مركةث نيً :ـقسمـا تلريةـ

  مد المحسن محمد ومد مهنا  ومد العجمي.   -2  رف نايف  قيك حغيم وسن المطيري.           -1
ـث  ثً :ـقسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويي

  مر جارم وجي م ر  الغيك -2  .   مد هللا عيس   مد هللا عيس   مد هللا االرتاح -1
 ماني نايف ماني  مد هللا ماني العازمي. -4            .الحميديحالل  احل رعد ومد وم ح  -3
 ناصر فهد رعد ومد وم ح الحميدي. -5

ـرابعً :ــقسمـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضية

 فهد فخري وميد محمد العنزي  -2         فا ز  مد هللا حالل مطل  العتيمي.        -1
 واف  المجل . :الق ار

 

للعذذام الجذذامع   قتذذراح قيذذد الطالذذب/ محمذذ ح رذذعد  مذذد الفتذذاح. بمرولذذة الماجسذذتير بقسذذم التذذدريب الريانذذي ج لذذ م الحركذذة  -8004
( بتذذذذذاريخ 183م ت بنذذذذذاًا  لذذذذذ  م افقذذذذذة مجلذذذذذس قسذذذذذم التذذذذذدريب الريانذذذذذي ج لذذذذذ م الحركذذذذذة بجلسذذذذذت  رقذذذذذم )2019/2020

 م.10/12/2019( بتاريخ 211م )م ت جقرار لجنة الدرارات العليا جال ح ع بجلستها رق2/12/2019

 واف  المجل . :الق ار

ـ)ة   ءـقيلـطالةـلراس تـي ي (ـ
مذكرة مقدمة من السيد  .ح/ جكيك ال لية لشد ن الدررات العليذا جال حذ عت بنذاًا  لذ  قذرار لجنذة الدرارذات العليذا جال حذ ع  -8005

 لغذذاا قيذذد الطذذالب اوتذذي  رذذمائهم نظذذرًا إلنقضذذاا   قتذذراحم.بشذذأن 11/11/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 210بجلسذذتها رقذذم )
الفتذذذذرة اإلنتقاليذذذذة مذذذذا بذذذذين القيذذذذد جتسذذذذجيك م نذذذذ ع ال حذذذذلت  تطميقذذذذًا لقذذذذرار مجلذذذذس الجامعذذذذة بجلسذذذذت  المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 

املقيررات الدراسيية بنحيا      الكليات اليت يوجد بها مقررات دراسيية تكيوا امليدة مين تياريخ إجتييا       م جالذي نك  ل  )28/5/2018

   ،وتسحيل موضوع البحث ال تزيد عن ستة أشهر للماجستري وسنة للدكتوراه(
ت ريخـةجتي تــا لرجةـا قسمـاالســـــــــــمـم

ـا مقررات
 م13/7/2017 الدكت راه   ل م الصحة الريانية  ومد مختار  ومد وسين 1
 م14/4/2019 الماجستير الرياني ج ل م الحركة التدريب محمد  راي  برا يم جالل  2
 م19/3/2018 الماجستير التدريب الرياني ج ل م الحركة ريد  مد الرومن محمد 3
  م15/1/2018 الماجستير التدريب الرياني ج ل م الحركة  لي محم ح  ومد  مد الج اح 4

 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـا تع يمـوا طالةـ:ـ:س لسً 
م بنذاًا  لذ  2019/2020 قتراح   تماح تش يك لجان رصد الدرجات للفصك الدراري اوجل من العام الجذامعي  -8006

  م جفقًا لما  لي:10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 179م افقة لجنة شد ن التعليم جالطالب بجلستها رقم )
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(14) 
 

 

 لجنة رصد درجات الف اة األولى   :

 رئيساً  بخي  .ح/ محم ح  طية  -1

  ض اً   .ح/  مد الح يم رزق  مد الح يم -2
  ض اً   .ح/ وامد وسين  ومد -3

  ض اً   .ح/  ومد صالح الد ن محمد قرا ة -4

  ض اً   .ح/ محم ح وسن وسين العراي -5

  ض اً   .ح/  ماح رمير محم ح -6
  ض اً   .ح/  احل وسني السيد -7

  ض اً   .ح/ يارر وسن وامد -8

  ض اً   .ح/ حارق صالح الد ن ريد -9

  ض اً   .ح/ ونان محمد  ومد جعيصة -10

  ض اً  ح/  ومد خضري محمد -11

  ض اً  ح/  يمان ريد  ومد -12
  ض اً  ح/  ومد محمد  ومد  ب  اليزيد -13
  ض اً  ح/ خالد  مد الم ج ح  مد العظيم -14
  ض اً  ح/ مرجة رمضان محم ح -15
  ض اً   برا يم  لي ح/ محمد -16
  ض اً  ح/ ليل  جمال مهن  -17
  ض اً  ح/ مرجة صمري  برا يم -18
  ض اً  ح/ الحسين صالح محمد -19
  ض اً  ح/  يسم صالح  مد الج اح -20
  ض اً  ح/ اومير  مد الستار وسن -21
  ض اً  ح/  ومد محمد وسين -22
  ض اً  ح/  زة كمال بدر -23
  ض اً   لي ح/  صام محم ح -24
  ض اً  ح/ مصطف   نتر زيدان -25
  ض اً  ح/ جليد صالح  مد الج اح -26
  ض اً  ح/  رامة السيد تمام -27
  ض اً  ح/ محمد وسين  برا يم -28
  ض اً  ح/ محمد وسن السيد  برا يم -29
  ض اً  ح/  لي ن ر الد ن  لي مصطف  -30
  ض اً  ح/  مك ناحي محمد مسع ح -31
  ض اً  ح/ رانيا صد    مد اللطيف -32

  امك العامك / معرجف  مد الحي  مد الج اح 
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(15) 

 لجنة رصد درجات الف اة الثانةة :

 رئيساً   .ح/  يمن  مده محمد -1

  ض اً   .ح/ كامك  مد المجيد قنص ة -2

  ض اً   .ح/ محمد  ومد محمد الحفناجي  -3

  ض اً   .ح/  اصم صابر راشد -4
  ض اً   مد هللا فرغلي  ومد  .ح/ -5
  ض اً   .ح/ رانيا مرري  ب  الع ا  -6
  ض اً   .ح/ محم ح فارجق صمره -7
  ض اً  ح/ م من ح   مد النعيم -8

  ض اً  ح/  مرج ريد وسن -9
  ض اً  ح/ بالل ريد حاشم -10

  ض اً  ح/ حارق محمد  مد هللا بخي  -11
  ض اً  ح/ شيماا ماحر  ومد محمد -12
  ض اً  ح/  رراا  طا المحمدي  ب  شعير -13
  ض اً  ح/ ناحد محمد  مد اللطيف -14
  ض اً  ح/  مرج  ومد محمد -15
  ض اً  ح/ محمد محم ح محمد  مد الرويم -16
  ض اً  ح/ بسام صالح محمد -17
  ض اً  ح/ جالا بدري كامك -18
  ض اً  ح/ آالا  ومد محمد الطاحر -19
  ض اً  السيد محمد  مد هللاح/ بسام  -20
  امك مصطف   رابي محمد العامك/ 

 لجنة رصد درجات الف اة الثالثة  : 

 رئيساً   .ح/ مصطف   ومد  مد ال حاب -1

  ض اً   .ح/  مرج محمد  برا يم -2
  ض اً   .ح/ بهاا ريد محم ح -3
  ض اً   .ح/ رمر مصطف  وسين -4

  ض اً  الحافظ .ح/ صالح  مد الجابر  مد  -5

  ض اً  ح/  نجي  احل مت لي -6
  ض اً  ح/ شيماا صالح ريد -7
  ض اً  ح/  صم  محمد ريد -8
  ض اً  ح/  ومد  رما يك  ومد -9

  ض اً  ح/ صالح  مد القاحر  تريس -10
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(16) 

  ض اً  ح/ السيد  لي  مد هللا شميب -11
  ض اً  ح/ خالد  ب  السع ح  مد هللا -12

  ض اً  جليد محمد وسينح/  -13

  ض اً  ح/ ح نا  مد الرويم مهن  -14
  ض اً  ح/ محمد   د  مد الحليم -15
  ض اً  ح/   ة رش ان  لي -16
  ض اً  ح/ محمد السيد شاكر -17

  امك العامك / مصطف   مد ال ريم 
 لجنة رصد درجات الف اة ال ابعة + الئحة اديمة :

 رئيساً   لي .ح/  ماح الد ن شع ان  -1

  ض اً   .ح/ صالح محمد صالح -2
  ض اً   .ح/ رمير محمد محي الد ن  ب  شاحي -3

  ض اً   .ح/  احل  برا يم  ومد -4

  ض اً   .ح/ وازم كمال الد ن  مد العظيم -5

  ض اً   .ح/  برا يم وسين  برا يم -6
  ض اً  ح/ شيماا  لي محمد ل لي -7
  ض اً  ح/ رشا رايع فهمي -8

  ض اً  ح/ واتم فتح هللا محمد -9
  ض اً  ح/ نسرين ناحي  مد الجيد -10
  ض اً  ح/ محمد صالح  ومد فالح -11
  ض اً  ح/  مد الرومن وسين  برا يم -12
  ض اً  ح/ ب ر  ن ر تهامي محمد -13
  ض اً  ح/  ومد  احل تميم محمد -14
  ض اً  ح/  ومد محمد  زمان -15

  امك المجيد العامك / حلع   مد 

 لجنة رصد الت اكمي :

 رئيساً   .ح/ كمال رليمان وسن -1

  ض اً   .ح/ ف اح رزق  مد الح يم -2
  ض اً   .ح/ محم ح  مد الحليم  مد ال ريم -3

  ض اً   .ح/ مدو  ش قي ح   -4

  ض اً   .ح/ محمد  برا يم محم ح رلطان -5

   امك العامك/ صف ت  مد الح يم ريد 
 واف  المجل . :الق ار
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(17) 

النظرية للفصك الدراري اوجل   قتراح   تماح  رماا الساحة   ضاا حيدة التدريس القائمين ب نع اإلمتحانات -8007
م ت بناًا  ل  ما جرح من  قسام ال لية جاعض ال ليات اوخرع ت جم افقة لجنة 2019/2020للعام الجامعي 

 م.10/12/2019( بتاريخ 179شد ن التعليم جالطالب بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار

م 2019/2020تش يك تصحيح المقررات العملية جالنظرية للفصك الدرارذي اوجل للعذام الجذامعي   قتراح   تماح -8008
ت بنذاًا  لذذ  مذذا جرح مذذن  قسذذام ال ليذة جاعذذض ال ليذذات اوخذذرع ت جم افقذذة لجنذة شذذد ن التعلذذيم جالطذذالب بجلسذذتها 

 م.10/12/2019( بتاريخ 179رقم )
 واف  المجل . :الق ار

م. خذذذذالل الفتذذذذرة مذذذذن 2019/2020للعذذذذام الدرارذذذذي الجذذذذامعي  الدرارذذذذي للفرقذذذذة اوجلذذذذ  قامذذذذة المعسذذذذ ر   قتذذذذراح -8009
 م ت ج ت ليف الساحة اوتي  رمائهم :11/2/2020م وت  30/1/2020

 رئيسً ـ  معسكر .ح/ وازم كمال الد ن  مد العظيم.                                  -1
ـمليرـتنفيذشـ  معسكرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسين  برا يم.      .ح/  برا يم -2

م ت جقذذرار 8/12/2019( بتذذاريخ 168بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم اإلحارة الريانذذية جالتذذرجيح بجلسذذت  رقذذم )
 م10/12/2019( بتاريخ 179لجنة شد ن التعليم جالطالب بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

م ت 2019/2020 قتذذراح   تمذذاح تشذذ يك كنتذذرجل برنذذاما التعلذذيم المفتذذ ح للفصذذك الدرارذذي اوجل للعذذام الجذذامعي  8010
م مذن السذاحة 8/12/2019( بتذاريخ 168بناًا  ل  م افقة مجلس قسذم اإلحارة الريانذية جالتذرجيح بجلسذت  رقذم )

 اوتي  رمائهم :
 رئيساً / أحمد محمد أبو اليزيد.                            أ.م.د -1
  ض اً أ.م.د/ شةماء صالح سيد.                                -2
  ض اً د/ مصطفى عنت  زيدان.                                 -3

 واف  المجل . :الق ار

تجميد قيد الطالب/ مينا جمال حنري عياح. بالفرقة الزالزة شع ة  حارة ريانية )باق لإل احة( للعام التارع   قتراح -8011
م ت بنذذذاا  لذذذ  الطذذذب المقذذذدم منذذذ  لعملذذذ  بإيطاليذذذا ت جم افقذذذة لجنذذذة شذذذد ن التعلذذذيم 2019/2020للعذذذام الجذذذامعي 

 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 179جالطالب بجلستها رقم )
 واف  المجل . :ارالق  

 قتذذراح جقذذف قيذذد الطالذذب/ محمذذ ح رمضذذان م ذذار  رذذلطان. بالفرقذذة الرابعذذة شذذع ة  حارة ريانذذية للعذذام الجذذامعي  -8012
 لذ  م افقذة لجنذة  مت ج دم السذماح لذ  بذدخ ل اإلمتحانذات لحذين تحد ذد م قفذ  مذن التجنيذد. بنذااً 2019/2020

 م.10/12/2019( المنعقدة بتاريخ 179شد ن التعليم جالطالب بجلستها رقم )
 واف  المجل . :الق ار
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(18) 

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
م 24/1/2020م. خذذالل الفتذذرة مذذن 2019/2020للعذذام الدرارذذي الجذامعي  الزالزذذةالدرارذذي للفرقذة  قتذراح  قامذذة المعسذذ ر  -8013

قذذرار لجنذذة شذذد ن التعلذذيم  لذذ   بنذذااً  رئيسذذًا للمعسذذ ر  ذذاحل وسذذني السذذيد. .ح/ السذذيد م ت ج ت ليذذف 30/1/2020وتذذ  
 .م10/12/2019( بتاريخ 179جالطالب بجلستها رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذراح  مذك جحيعذة رذن ية بمملذع مذكرة مقدمة من السيد  .ح/  مذين صذندجق ر ايذة   ضذاا حيدذة التذدريس بشذأن  -8014
 .( فقم خمسة جر ع ن  لف جنيهًا ت تع ح فائدتها  ل  وساب صندجق ر اية   ضاا حيدة التدريس75.000)

( فقط مائة ألف جنيها  الغي  لمدة خم  100.000بعد المنااشة واف  المجل  على عمل وديعة بمبلغ ) :الق ار
 سنوات.

ة اح تسذذذ ين السذذذاحقتذذذر بشذذذأن    .ح/ جكيذذذك ال ليذذذة لشذذذد ن خدمذذذة المجتمذذذع جتنميذذذة الميدذذذة مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد  -8015
 :ات التاليةحجفقًا للمحد ال لية  ضاا حيدة التدريس جمعاجنيهم بغرف 

  رتمرار تس ين الساحة  مداا ال لية السابقين في غرف منفرحة. -1
  تم تس ين الغرفة ال اودة جفقًا لما  لي : -2

 مدرس أستات مساعد أستات الدرجة الوظةفةة               البةان
 4 3 2 عدد األف اد في الغ فة

 ( مدر   ج  رتاذ مسا د في غرفة جاودة.2(  رتاذ مع )1يج ز لمن  رغب من اوراتذة تس ين  دح ) -3
 ( غرفة للمعيدات جالمدررات المسا دات1 دح ) ( غرفة للمعيد ن جالمدررين المسا د ن ت1للقسم  دح ) -4

 واف  المجل . :الق ار

مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد  .ح/ رئذذيس قسذذم  لذذ م الصذذحة الريانذذية بنذذاًا  لذذ  م افقذذة مجلذذس قسذذم  لذذ م الصذذحة  -8016
تشذذ يك المراجذذع الذذداخلي جالخذذارجي  م بشذذأن   تمذذاح2/12/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 65الريانذذية بجلسذذت  رقذذم )

 لمقررات قسم  ل م الصحة الريانية جفقًا لما  لي :
ـا مراجاـا لاخ  ـ:

  .ح/ رمير محمد محي الد ن  ب  شاحي – .ح/  ماح الد ن شع ان  لي.            -
  .ح/ محم ح فارجق صمره. -

ـا مراجاـا خ رج ـ:
  .ح/  ومد نصر ريد – .ح/  مد الرومن  مد ال ارم.            -
  .ح/ ناصر مصطف  ر يفي. -

 واف  المجل . :الق ار
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(19) 

تشذذذ يك تصذذذحيح حجر رذذذمتممر لمقذذذرر )الصذذذحة العامذذذة( بمرولذذذة الدرارذذذات العليذذذا للعذذذام الجذذذامعي   قتذذذراح   تمذذذاح -8017
م ت بناًا  ل  ما جرح من قسم الصحة العامة جحب المجتمع ب لية الطذب ت جم افقذة مجلذس قسذم 2018/2019

 م جفقًا لما  لي :2/12/2019( المنعقدة بتاريخ 65 ل م الصحة الريانية بجلست  رقم )
 القائ  بالتصحةح الم حلة ق رالم

  .ح/ محم ح  طية  مد العاحي  جل  ماجستير ) ل م الصحة( الصحة العامة نظ ي 
  .م.ح/ مدو   راي خليك

  .م.ح/  رماا محمد  ومد رليمان حبل م اإلصابات الريانية الصحة العامة "اختةاري" نظ ي 
   .م.ح/ تغريد  مد العزيز محمد

 المجل .واف   :الق ار

جافذد )مناحا جتذدريس الترايذة الريانذية . المقيد بقسم الوسن ومزة ع ا  وسين قتراح تسجيك ال حل المقدم من ال اول/  -8018
تقويمـبرنـ مجـا تربيـةـا ري ضـيةـا تع يمـ ـــــ"( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعنذ ان ك يتي

 من الساحة: "ـب  مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كويت
  رتاذ المناحا جحرق تدريس التراية الريانية المتفرغ بقسم المناحا أ.د/ محمود عبد الحلة  عبد الل ي .   -1

 جتدريس التراية الريانية ج ميد كلية التراية الريانية اورم  / جامعة  ري ط
 جتدريس التراية الريانية  رتاذ حرق تدريس التراية الريانية بقسم المناحا أ.د/ بهاء سيد محمود. -2

 ج ميد كلية التراية الريانية ال احي الجد د رابقًا / فرع جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية تخصك مناحا التراية الريانيةد/ والء بدري  امل.         -3

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 

 واف  المجل . :الق ار

منذذاحا جتذذدريس الترايذذة الريانذذية . المقيذذد بقسذذم الرذذيد  ومذذد محمذذ ح رذذيد  لذذي قتذذراح تسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/  -8019
وضــاـلرجــ تـمعي ريــةـ تقيــيمـاــتلاءــ"( للحصذذ ل  لذذ  حرجذذة الماجسذذتير فذذي الترايذذة الريانذذية بعنذذ ان جافذذد كذذ يتي)

(ـبقسـمـا تربيـةـا بلنيـةـوا ري ضـيةـبك يـةـا تربيـةـــــــ2ا م  رشـ  طالةـفـ ـمقـررـألاءـوتع ـيمـكـرةـا يـلـ)ـــــ
 من الساحة: "ـاتس سيةـبلو ةـا كويت

 س كرة اليد بقسم المناحا جحرق تدريس التراية الريانية  رتاذ تدريأ.د/  مال سلةمان حسن على.   -1

 ججكيك كلية التراية الريانية لشد ن التعليم جالطالب / جامعة  ري ط
  رتاذ كرة اليد بقسم المناحا جتدريس التراية الريانيةأ.د/ حنان محمد أحمد جعةصة.   -2

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية تخصك كرة  دالحلة .    د/ محمد عوض عبد -3

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 

 واف  المجل . :الق ار



 21 )مـا بعده صفحة      (

(20) 

. المقيذذد بقسذذم المنذذاحا جتذذدريس الترايذذة  مذذد العزيذذز رذذع ح  مذذد العزيذذز  مذذدهللاتسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/   قتذذراح -8020
"برن مجـمقتر ـ ـبعضـا م ـ راتـــالريانية )جافد ك يتي( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانذية بعنذ ان 

 من الساحة:  كويت"ـا مركيةـاتس سيةـ تالميذـا مرم ةـاإلبتلائيةـبلو ةـا
  رتاذ حرق تدريس التراية الريانية بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية أ.د/ بهاء سيد محمود. -1

 ج ميد كلية التراية الريانية ال احي الجد د رابقًا / فرع جامعة  ري ط
 تراية الريانية / ج  ري طمدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية الد/ أحمد عادل تمة  محمد.  -2
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية / ج  ري طد/ دينا عبد ال حة  مهنى.  -3

 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار

. المقيذذد بقسذم المنذاحا جتذذدريس الترايذة الريانذذية  مذد هللا  بذذرا يم  مذد هللا رذعد قتذراح تسذجيك ال حذذل المقذدم مذن ال اوذذل/  -8021
"تيثيرـبرنـ مجـتع يمـ ـإلتقـ نـوتثبيـتـــــ)جافد ك يتي( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعن ان 

 من الساحة: ا ث نوشـبلو ةـا كويت"ـم  راتـكرةـا قلمـا من جيةـ  ص ـاتومـ
  رتاذ ال رة الطائرة بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية  أ.د/ أيمن عبده محمد. -1

 كلية التراية الريانية / فرع جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية / ج  ري طد/ م وة صب ي إب اهة .  -2
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية / ج  ري طد/ عصام محمود علي.    -3

 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار

. المقيذد بقسذم المنذاحا جتذدريس الترايذة الريانذية  مد هللا ناصر رليمان مرزجق تسجيك ال حل المقدم من ال اول/   قتراح -8022
ــيمـبعــضــــ)جافذذد كذذ يتي( للحصذذ ل  لذذ  حرجذذة الماجسذذتير فذذي الترايذذة الريانذذية بعنذذ ان  ــاـومــلةـلراســيةـ تع  "مرج

 من الساحة: بلو ةـا كويت"ـا م  راتـاتس سيةـ ري ضةـا سب مةـ تالميذـا مرم ةـا متوسطةـ
  رتاذ ال رة الطائرة بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية  أ.د/ أيمن عبده محمد. -1

 كلية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري طد/ عزة  مال بدر.       -2
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية / ج  ري طد/ محمد حسن السيد .    -3

 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار

. المقيذذد بقسذذم المنذذاحا جتذذدريس الترايذذة الريانذذية  لذذي  مذذد السذذالم  لذذي نقذذيتسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/   قتذذراح -8023
"يالقةـا تمصيمـا معرفـ ـبمسـتو ـاـتلاءــــ)جافد ك يتي( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعنذ ان 

 من الساحة:كويت"ـا م  رشـف ـكرةـا قلمـ تالميذـا مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا 
  رتاذ كرة السلة بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية  أ.د/ عادل حسني السيد. -1

 كلية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري طد/ عصام محمود علي.  -2
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري طد/ بك  أنور تهامي.    -3

 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار



 22 )مـا بعده صفحة      (

(21) 
 

تسجيك ال حل المقدم من ال اول/ فهد م ار  غانم م ار . المقيد بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية   قتراح -8024
"تقـويمـا مم رسـ تـا تلريسـيةــــ)جافد ك يتي( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانذية بعنذ ان 

 : من الساحة مع م ـا تربيةـا ري ضيةـ  مرم ةـاإلبتلائيةـبلو ةـا كويت"ـ
  رتاذ المناحا جحرق تدريس التراية الريانية المتفرغ بقسم المناحا أ.د/ محمود عبد الحلة  عبد الل ي .   -1

 جتدريس التراية الريانية ج ميد كلية التراية الريانية اورم  / جامعة  ري ط
 بقسم المناحا   رتاذ المناحا ج تدريس التراية الريانية المتفرغأ.د/  امل عبد المجيد انصوة.   -2

 جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري طد/ شةماء ماه  أحمد.    -3

 .م1/12/2019 لمنعقدة بتاريخ( ا178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار

. المقيذذد بقسذذم المنذذاحا جتذذدريس محمذذد  ميذذد رذذعد رذذ حان الرشذذيدي قتذذراح تسذذجيك ال حذذل المقذذدم مذذن ال اوذذل/  -8025
ــويمـالترايذذذذة الريانذذذذية )جافذذذذد كذذذذ يتي( للحصذذذذ ل  لذذذذ  حرجذذذذة الماجسذذذذتير فذذذذي الترايذذذذة الريانذذذذية بعنذذذذ ان  "تقــ
 من الساحة: ا مم رس تـا م نيةـ موج  ـا تربيةـا بلنيةـبمرم ةـا تع يمـاإلبتلائيةـبلو ةـا كويت"ـ

  رتاذ المناحا ج تدريس التراية الريانية المتفرغ بقسم المناحا أ.د/  امل عبد المجيد انصوة.   -1
 جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط

  رتاذ مسا د بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / د/ محمد صالح أحمد فالح.   -2
 جامعة  ري ط

 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية / جامعة  ري طد/ بسام السيد محمد.    -3
 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )يس التراية الريانية بجلست  المناحا جتدر بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 

 واف  المجل . :الق ار

. المقيذذد بقسذذذم المنذذاحا جتذذذدريس الترايذذذة محمذذذد جهذذاح صذذذعف   مذذذ ح قتذذراح تسذذذجيك ال حذذل المقذذذدم مذذذن ال اوذذل/  -8026
"تيثيرـبرن مجـتع يمـ ــالريانية )جافد ك يتي( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعنذ ان 

بمستخلامـمواق ـا  عةـا تن فسيةـي ىـتع مـبعـضـم ـ راتـكـرةـا قـلمـا من جيـةـ تالميـذـا مرم ـةــــــــ
ـمن الساحة: ا متوسطةـبلو ةـا كويت"ـ

  رتاذ ال رة الطائرة بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية  أ.د/ أيمن عبده محمد. -1
 كلية التراية الريانية / جامعة  ري ط

 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / جامعة  ري طد/ عصام محمود علي.  -2
 بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية / جامعة  ري ط مدر د/ وليد محمد حسين.    -3

 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار

 



 23 )مـا بعده صفحة      (

(22) 
جافذد )منذاحا جتذدريس الترايذة الريانذية . المقيد بقسم ال احل محمد  ليمسا د  قتراح تسجيك ال حل المقدم من ال اول/  -8027

برنــ مجـتــلريةـوصــقمـمع مــ ـا تربيــةـــــ"( للحصذذ ل  لذذ  حرجذذة الماجسذذتير فذذي الترايذذة الريانذذية بعنذذ ان كذذ يتي
ـمن الساحة: "ـا بلنيةـأثن ءـا خلمةـف ـضوءـا كف ي تـا م نيةـبلو ةـا كويت

  رتاذ حرق تدريس التراية الريانية جرئيس قسم المناحا جتدريس التراية الريانية  أ.د/ عاص  صاب  راشد. -1
 كلية التراية الريانية / جامعة  ري ط

 رتاذ مسا د بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية / أ.م.د/ إيمان سيد أحمد.   أ -2
 جامعة  ري ط

 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية كلية التراية الريانية/ جامعة  ري طد/خالد أبوالسعود عبدهللا.  -3
 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 

 واف  المجل . :الق ار

منذذذاحا جتذذذدريس الترايذذذة . المقيذذذد بقسذذذم الجارذذذم  ومذذذد الذذذذكر هللايارذذذر  ذذذاحل  قتذذذراح تسذذذجيك ال حذذذل المقذذذدم مذذذن ال اوذذذل/  -8028
بن ءـبط ريةـاختب راتـم  ريـةــ"( للحص ل  ل  حرجة الماجستير في التراية الريانية بعنذ ان جافد ك يتي)الريانية 

ـ(ـبقسمـا تربيةـا بلنيةـوا ري ضيةـبك يـةـا تربيـةـاتس سـيةـبلو ـةــــ1 طالةـمقررـألاءـوتع يمـكرةـا يلـ)
ـمن الساحة: "ـا كويت

  رتاذ تدريس كرة اليد بقسم المناحا جحرق تدريس التراية الريانية أ.د/  مال سلةمان حسن على.   -1

 ججكيك كلية التراية الريانية لشد ن التعليم جالطالب / جامعة  ري ط
 التراية الريانية  رتاذ كرة اليد بقسم المناحا جتدريسأ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب.   -2

 ب لية التراية الريانية / جامعة  ري ط
 مدر  بقسم المناحا جتدريس التراية الريانية ب لية التراية الريانية/ ج  ري طد/ رانةا صدي  عبد اللطةف.  -3

 .م1/12/2019 ( المنعقدة بتاريخ178رقم )المناحا جتدريس التراية الريانية بجلست  بناًا  ل  م افقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :الق ار

ـ,,,ف ـذاتـا يوممس ًءــا ت سعةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنت تـ   
 

                   أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس           أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                                

 عميد الكلية


