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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م14/1/2020  بتاريخ  (198) رقم

 ، مجلـ  الللةـةبمقـة اا ـة  م14/1/2020 موافـ ال الثالثـا  وميـ العاشـة  صـحا ا  ة إنه في تمام السـا 
ورئــة   مألــد الللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ بةئاســة الســألد اذســتات الــد تور/ (198) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

  ضوا   و ألل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البألئة / صالح محمد صالحأ.د -1
  ضوا   و ألل الللةة لشئون التعلة  والطالب أ.د/  مال سلةمان  سن -2

  ضوا   و ألل الللةة لشئون الدراسات العلةا والححوث أ.د/  بد الحكة  رزق  بد الحكة  -3

  ضوا   اس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة رئة  أ.د/  ادل إبةاهة  أ مد -4

  ضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة  اص  صابة راشدأ.د/  -5
  ضوا  

  ضوا   رئة  اس   لوم الصحة الةياضةة أ.د/  ماد الدين شعحان  لي -7

  ضوا   اس  اإلدار  الةياضةة والتةويحرئة   رانةا مةسي أبو العحاسأ.د/  -8

  ضوا  من توي الخبة  أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة فؤاد رزق  بد الحكة أ.د/  -9

 توي الخبة   ضوا  من أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة أ.د/ محمد أ مد محمد الحفناوي  -10

  ضوا  من توي الخبة أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة
  ضوا  من توي الخبة  

  ضوا  من توي الخبة  أستات متفةغ بقس  اإلدار  الةياضةة والتةويح أ.د/  مةو محمد إبةاهة  -13

  ضوا   ن القس  أستات بقس  اإلدار  الةياضةة والتةويح أ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة  -14

  ضوا   ن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة أ.د/  ادل  سني السألد شواف -15

  ضوا   ن القس  أستات بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة  طةة بخألت أ.د/ محمود -16

  ضوا   ن القس  أستات بقس  العلوم التةبوية والنفسةة الةياضةة أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد -17
  ضوا   مدية و د  ضمان الجود  أ.د/ ياسة  سن  امد -18
 ضــــــــــوا   ــــــــــن اذســــــــــات    التدريب الةياضي و لوم الحة ة اذستات المسا د بقس  أ.م.د/ إنجي  ادل متولي -19

 المسا دين
  ضوا   ن المدرسألن التدريب الةياضي و لوم الحة ة المدرس بقس  د/ طارق محمد  بد هللا بخألت -20

 عن احلضوروأعتذر  

 القس  ضوا   ن  أستات متفةغ بقس   لوم الصحة الةياضةة أ.د/ سمألة محمد محي الدين أبو شادي -

  ضوا  من الخارج و ألل مديةية التةبةة والتعلة  بأسألوط السألد محمد  بد هللا د/ محمد -

  ضوا  من الخارج و ألل وزار  الشحاب والةياضة بأسألوط أ/ محمد محمود  سألن -



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.23/12/2019 بتاريخ( 197) الجلسة رقم محضر -8029
 .م23/12/2019 بتاريخ( 197) الجلسة را  محضةصادق المجل   لى  :القةار
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.23/12/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8030
 م.23/12/2019 في المنعقد  السابقةة من اةارات الجلس تنفأل هما ت  أ ةط المجل   لما  ب :القةار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
لية. بشأن  تشكيل لجان )فحص أوراق( المتقدمين لمسابقة تعيين )مدرس( مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الك -8031

 : في التخصّصات التالية
 العدد التخصص القس 

 المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة

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

 (2) مدرس تدريس جمباز )بنين(
 (1) مدرس تدريس جمباز )بنات(

 (1) تدريس ألعاب قوى )بنات( مدرس
 (1) مدرس تدريس ألعاب المضرب )بنين

 اإلدار  الةياضةة والتةويح
 (1) مدرس جمباز إيقاعي )بنات(

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

 التالةة لجان )فحص أوراق( المتقدمألن لمسابقة تعألألن )مدرس( في التخصّصاتواف  المجل   لى تشكألل  :القةار
 :وفقا  لما يلي

ـا عللـا تخصصـا قسم
ـا فمصـتشكيمـ جنة

ـا ج معةـاإلسم

المناهج 
وتدري  
التةبةة 
 الةياضةة

 مدرس تمةينات )بنألن(
 مدرس تمةينات )بنات(

(2) 
(1) 

 كفة الشةخ أ.د/ جمال أ مد محمد سالمة
 أسألوط أ.د/ محمود  بد الحلة   بد اللةي 

 بورسعألد  ألد محمد إبةاهة  أ.د/ خضة 

 مدرس تدري  جمحاز )بنألن(
 مدرس تدري  جمحاز )بنات(

(2) 
(1) 

 بورسعألد أ.د/ أ مد يوسف محمد  اشور
 طنطا أ.د/  نان محمد محمد  بد اللطةف

 أسكندرية بنألن أ.د/  سن سألد أ مد
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(3) 

ـا عللـا تخصصـا قسم
ـا فمصـتشكيمـ جنة

ـا ج معةـاإلسم

 

مدرس تدري  ألعاب اوى 
 (1) )بنات(

 أسألوط أ.د/ محمود  طةة بخألت
 السادات أ.د/ إيمان إبةاهة  مبةوك السةسي

 كفة الشةخ أ.د/ نجال  إبةاهة  محمد

مدرس تدري  ألعاب المضةب 
 (1) )بنألن(

 بنها أ.د/ أ مد أنور السألد
 دمةاط أ.د/ محمد بدر الدين صالح الجندي

  لوان بنألن صفوت أ مد  لي  سانألنأ.د/ 

اإلدار  
الةياضةة 
 والتةويح

 الزاازي  أ.د/ منى  بد العال (1) مدرس جمحاز إيقا ي )بنات(
 المنةا أ.د/ منال أمألن

 السادات أ.د/ مشألة  العجمي
  لوان بنألن أ.د/ بالل  بد العزيز سألد (1) مدرس تةويح

 أسكندرية بنات أ.د/ سوسن يوسف  بده
 المنصور  أ.د/ محمد ال هبي السعألد

 المنةا أ.د/ أ مد فاروق خلف (1) مدرس إدار   ة  سلة 
 بني سويف أ.د/ محمود  سن  سألن

 المنصور  أ.د/ منألة مصطفى  ابدين
 

بقة تعألــألن المتقــدمألن لمســا( اإلســتما مــ  ة  مقدمــة مــن الســألد أ.د/  مألــد الللةــة. بشــأن  تشــكألل لجــان ) -8032
 .بعالةة)مدرس( في التخصّصات الوارد  

التالةـة وفقـا  بقة تعألألن )مدرس( في التخصّصات ( المتقدمألن لمسااإلستما تشكألل لجان )واف  المجل   لى  :القةار
 لما يلي :

ـا عللـا تخصصـا قسم
ـاإلستم عـ جنةـتشكيمـ

ـا ج معةـاإلسم

 المناهج وتدري 
 التةبةة الةياضةة

 مدرس تمةينات )بنألن(
 

(2) 
 

 أسألوط أ.د/  امل  بد المجألد انصو 
 طنطا أ.د/ زينب سألد  سن  لي

 بورسعألد أ.د/  ال  الدين  امد أ مد مصطفى

 (1) مدرس تمةينات )بنات(
 الزاازي  أ.د/ رشألد  امة محمد  امة

 طنطا أ.د/ نجوى محمد محمد رمضان
 اإلسكندرية / إيمان  بد هللا اطبأ.د

 مدرس تدري  جمحاز )بنألن(
 

(2) 
 

 المنةا أ.د/ منال أ مد أمألن السألد
 بورسعألد أ.د/ سعألد  بد الةشألد خاطة

 السادات أ.د/ جمال الشناوي إبةاهة   جازي 
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(4) 

ـا عللـا تخصصـا قسم
ـاإلستم عـ جنةـتشكيم

ـا ج معةـاإلسم

 

 السادات أ.د/ مشألة  إبةاهة  محمد العجمي (1) تدري  جمحاز )بنات( مدرس
 طنطا أ.د/ مةام سةاج الدين ربة  يوسف

 أسكندرية بنألن أ.د/ نادر محمد مةجان

مدرس تدري  ألعاب اوى 
 )بنات(

(1) 
 بورسعألد أ.د/ محمد محمد إبةاهة 

 اإلسكندرية أ.د/ أ مد سعد الدين محمود
 المنةا / محمد السألد  لي بةهومةأ.د

مدرس تدري  ألعاب 
 (1) المضةب )بنألن(

 الزاازي  أ.د/ راندا شواي سألد
  لوان أ.د/ وفا  محمود  سن
 السادات أ.د/ جوزيف ناجي أديب

اإلدار  الةياضةة 
 والتةويح

 الزاازي  أ.د/ هويدا فتحي السألد (1) مدرس جمحاز إيقا ي )بنات(
  لوان بنات / أماني و ألد إبةاهة أ.د

 اإلسكندرية أ.د/ إيمان  بد هللا اطب
 كفة الشةخ أ.د/ صححي محمد محمد سةاج (1) مدرس تةويح

 اإلسكندرية أ.د/ طه  بد الة ة  طه
  لوان أ.د/ محمد سعألد

 طنطا أ.د/ مجدي أبو فةيخة (1) مدرس إدار   ة  سلة 
  لوان محمد شكةي القطان أ.د/ طارق 

 الزاازي  أ.د/ هاني أ مد أ مد  بد العال
 

مذكرة لإلحاطة بالعلم بإنشاء مركز للتعليم اإللكتروني بجامعة أسيوط )وحدة ذات طابع خاص( بالقرار الوزاري  -8033
من خدماتها في مجال التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني أو  م ، لإلستفادة27/8/2019( بتاريخ 252رقم )

إعداد الدراسات الالزمة لتحويل المقررات الدراسية التقليدية إلى مقررات إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية 
 الفكرية للسادة أعضاء هيئة التدريس.

 أ ةط المجل   لما . :القةار

ـسالماألتي أسمائهم في المؤتمر العلمي الدولي )إقتراح إشتراك السادة  -8034 ـورس  ة ـوطن ـقوة ( الذي ا ري ضة
م بمدينة الغردقة ، بناًء على موافقة مجالس األقسام المختص 14/3/2019 – 11تنظمه الكلية في الفترة من 

 م.14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212)وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم 
 

 

 نو  الححث الححث االس  م

 أ.د/  امد  سألن أ مد  1
 أ.د/ محمد أ مد محمد الحفناوي 

 – 800بعض اإلستراتيجيات لتدريب المساافات المتوسا ة وال ويلاة )
 الماراثون( –( )سباقات ال ريق 10000 – 5000( )1500

 زوجي

 أ.د/  اص  صابة راشد 2
 د/  صام محمود  لى 

برنااامت تعليمااي باسااتخدام أساالوب تحلياال المهمااة علااى مسااتوي  تااأثير
أداء بعض مهارات حارس المرمي في كارة القادم ل االب كلياة التر ياة 

 الرياضية جامعة أسيوط

 زوجي
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(5) 
 نو  الححث الححث االس  م

 أ.د/  اص  صابة راشد 3
 أ.د/ طارق محمد جابة

علاى إتخااذ القارار  (مشروطة –تأثير تدريبات مهارية حركية )موجهة 
 .الخ  ي لناشئ كرة القدم

 زوجي

تأثير برنامت حركي باستخدام استراتيجية اللعاب علاى تنمياة المهاارات  أ.د/ مصطفي أ مد  بد الوهاب 4
 الحركية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 فردي

علاااى مساااتوي  تاااأثير فاعلياااة اساااتخدام اساااتراتيجية الاااتعلم لإلنقاااان -1 د/ شةما  ماهة أ مد 5
بعااض المهااارات األساسااية فااي هااوكي المياادان ل البااات كليااة  أداء

 .التر ية الرياضية
محتاااوي مقتااارح لمقااارر رياضاااة كباااار السااان فاااي ضاااوء المعاااايير  -2

 القومية األكاديمية القياسية لق اع التر ية الرياضية

 فردي

 The effect of an Educational program using the  د/  ز   مال بدر  6

modified learning course on cognitive and skill 

achievement in swimming for people with learning 

difficulties 

 فردي

تاااأثير اساااتخدام التمريناااات التنافساااية علاااى مساااتوي أداء ساااباقات  -1 د/ محمد  سن السألد إبةاهة  7
 لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة أسيوط المنهجية المضمار 

 اساااتخدام التمريناااات الحاااس حركياااة فاااي ت اااوير سااارعة رد الفعااال -2
 م حواجز 110واالستجابة الحركية لسباق 

 فردي

وأثااره علااى مسااتوى أداء  فاعليااة برنااامت مقتاارح بإسااتخدام الهي رجرا ياا  د/ وال  بدري  امل 8
" في الكاراتية لل البات الم تادئيات Mea-geriمهارة الركلة األمامية "

 بكلية التر ية الرياضية جامعة أسيوط

 فردي

واقااع منظومااة القاايم لاادى طااالب كليااة التر يااة الرياضااية بأساايوط فااي  أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد 9
 ضوء التحديات المجتمعية المعاصرة.

 فردي

لاااادى الع ااااي الرياضااااات التنافسااااية الفرديااااة  الضااااغوطات اإلجتما يااااة أم.د/ شةما   لي محمد لولي 10
 والجما ية "دراسة مقارنة"

 فردي

الممارسااااة الرياضااااية وتأثيرهااااا علااااى بعااااض المتغياااارات النفسااااية لاااادى  د/ آال  أ مد محمد الطاهة 11
 ال البات الغير ممارسات لألنش ة الرياضية بجامعة أسيوط.

 فردي

 د/خالد محمد سلةمان  ةدي   12
 يمني متعااد( )وافد

منهااااات مقتاااارح لرياضااااة السااااباحة ل ااااالب كليااااة التر يااااة ال دنيااااة والرياضااااية 
 الجمهورية اليمنية –بجامعة الحديدة 

 فةدي

 

 

 واف  المجل . :القةار

بجامعااة الملا   لمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة والنشاط ال دنااي والاذي سايعقد إقتراح إشتراك السادة األتي أسمائهم في  -8035
، بناااًء علااى موافقاااة مجااالس األقساااام المخااتص وقاارار لجناااة الدراسااات العلياااا  م2020سااعود بالريااال خاااالل شااهر إبريااال

 م.14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212)والبحوث بجلستها رقم 
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(6) 
 

 نو  الححث الححث االس  م

ـقسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية
الذاتي وعالقته بالسلوك العدواني للممارسين باألنش ة ال البياة مان  االستقالل سألد محمودأ.د/ بها   1

 تالميذ التر ية الفكرية القابلين للتعلم 

 فةدي

علاااى تعلااام بعاااض المهاااارات الحركياااة األساسااااية  Sillتاااأثير إساااتخدام برناااامت  أ.د/ أيمن  بده محمد 2
 ( سنوات9 – 6ومهارات الكرة ال ائرة لألطفال من )

 فةدي

تأثير برناامت تر ياة حركياة مقتارح علاى تحساين اإلدراك الحاس حركاي لألطفاال  أ.د/مصطفي أ مد  بد الوهاب              3
 ذوي االحتياجات الخاصة 

 فةدي

دلياال المعلاام فااي التر يااة الرياضااية لتاادريس محتااوى الكاارة ال ااائرة للماادارس  بناااء د/ بكة أنور تهامي محمد 4
 اإلعدادية الثانوية الرياضية في جمهورية مصر العر ية

 فةدي

 فةدي إستراتيجية مقترحة لت وير أكاديميات السباحة بجمهورية مصر العر ية د/  ز   مال بدر 5

( علاااااى مساااااتوي أداء K.W.Lبرناااااامت تعليماااااي باساااااتخدام إساااااتراتيجية ) تاااااأثير د/أ مد  ادل تمة   6
بعااض المهااارات األساسااية فااي هااوكي المياادان ل ااالب كليااة التر يااة الرياضااية 

 جامعة أسيوط

 فةدي

تااأثير برنااامت تعليمااي باسااتخدام التمرينااات النو يااة علااى مسااتوي أداء مساااابقة  د/ محمد  سن السألد إبةاهة  7
 الوثب الثالثي لفئة الصم والبكم 

 فةدي

تااااأثير برنااااامت تر يااااة حركيااااة علااااى الراعااااة الحركيااااة لاااابعض مسااااابقات المياااادان  د/ بسام السألد محمد    8
 والمضمار لدي تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

 فةدي

ـا ري ض ـوي ومـا مركةقسمـا تلريبـ
 أ.د/ محمود  طةة بخألت 9

 با ث/ أ مد طه  بد العال
( بالتن يااه الكهر ااي Muscie Trainingتااأثير تاادريبات المقاومااة مااع )برنااامت 

 متر موانع. 2000على القدرة العضلية للرجلين والمستوى الرقمي لدى ناشئ 
 زوجي

المحددات الميكانيكية لمهارة التصويب بالوثب لألعلى خالل المرحلاة الرئيساية  أ.د/ طارق صالح الدين سألد 10
 كدالة تن ؤية لدقة التصويب في كرة اليد

 فةدي

( CD+34تاأثير تادريبات مقاوماة الجسام الكليااة علاى نشااط الخالياا الجذ يااة ) د/ مةو  رمضان محمود 11
 لدى الع ي الكرة ال ائرة و عض المتغيرات ال دنية وفاعلية األداء المهاري 

 فةدي

قياس محتوى معادن العظام والخاليا الجذ ية وتأثيرهما على بعض المتغيارات  د/ رشا ربة  فهمي 12
 ال دنية كمحدد إلنتقاء م تدئي المبارزة

 فةدي

 تاااأثير تااادريبات التاااوازن الاااديناميكي علاااى الكفااااءة الويييياااة للجهااااز الااادهليزي  د/ لأللى جمال مهنى 13
 و عض القدرات ال دنية الخاصة والمستوى الرقمي لدى الع ي قذف القرص

 فةدي

 د/ اذمألة  بد الستار  سن  14
 أ.د/ أ مد  مال البهنساوي 

 

ماادى فاعلياااة برنااامت لتنمياااة الصاامود النفساااي فااي تخييااا  حاادة الضاااغوط  -1
 متر حواجز.110النفسية وتأثيره على المستوى الرقمي لدى ناشئ 

ماادى التباااين فااي الكفاااءة الذاتيااة للقاادرة علااى التحماال الرياضااي لاادى تااأثير  -2
 سنة )دراسة مقارنة( 20متسابقي المسافات المتوس ة 

 زوجي

 د/ اذمألة  بد الستار  سن 15
 د/ أ مد محمود  ثمان

انخفاااال ال اقاااة متالزماااة تااااثير برناااامت تااادري ي مااادعم بالكالسااايوم للحاااد مااان 
ال دنية الخاصة والمستوى الرقماي لادى متساابقي النس ية على بعض المتغيرات 

 الوثب.

 زوجي
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(7) 
 نو  الححث الححث االس  م

ـإللارةـا ري ضيةـوا ترويحقسمـا
التكنولااوجي كماادخل لتحسااين المياازة التنافسااية وتحقيااق التنميااة المسااتدامة فااي  أ.د/رانةا مةسي أبو العحاس 16

 بعض المؤسسات الرياضية

 فةدي

 فةدي أثر إدارة رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بمراكز الشباب / مؤمن طه  بد النعة  أ.م.د 17

 فةدي أثر اليقظة االستراتيجية على األداء التسويقي باألندية الرياضية  أ.م.د/ بالل سألد هاش   18

ـ ع وـمـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضيةقسمـا
  بدالحكة أ.د/  بد الحكة  رزق  19

 د/ آال  أ مد محمد الطاهة
تااأثير بعااض المهااارات النفسااية علااى المتغياارات المهاريااة فااي رياضااة الكاراتيااه 

 لدى طالب كلية التر ية الرياضية بجامعة أسيوط
 زوجي

المناعاااااة النفساااااية لل اااااالب المصاااااابين رياضااااايًا بكلياااااة التر ياااااة  بنااااااء مقيااااااس أ.د/  ماد سمألة محمود 20
 الرياضية جامعة أسيوط

 فةدي

برناااامت تر اااوي رياضاااي وترشاااادي مقتااارح كمااادخل لتحساااين جاااودة الحيااااة لااادى  أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد 21
 م2030ال الب المكفوفين بجامعة أسيوط وفق رؤية 

 فةدي

برنامت إرشادي نفسي مقترح لخفض مستوى الخوف لدى المعاقين حركياًا فاي  أ.م.د/ شةما   لي محمد لولي 22
 رياضة السباحة.

 فةدي

 د/ محمد السألد شاكة 23
 أ.د/  ماد الدين شعحان  لي

الجوانب النفسية لدى الرياضيين نحاو تعااطي المكماالت الغذائياة والمنشا ات 
 المحظورة في المجال الرياضي

 فةدي

ـا ري ضيةا صمةـي وـمـقسمـ
تأثير وسائل اإلستشفاء الحراري على اإلستجابات المنا ياة والخالياا العضالية  أ.د/  ماد الدين شعحان  لي 24

 لدى الرياضين
 فةدي

 أ.د/  ماد الدين شعحان  لي 25
 د/ أ مد محمود  ثمان

األكسااجين و عااض  تااأثير تناااول الكر وهياادرات علااى الحااد األقصااى إلسااتهالك
 المتغيرات ال يولوجية لدى الرياضيين

 زوجي

 

ــدئةا   :القةار ــة ر ســا  اذاســام الموافقــة مب ــا والححــوث  بمخاطح ــة لشــئون الدراســات العلة ــل الللة ــويا الســألد أ.د/ و أل ، وتف
 .لمةاجعة نسب المشار ة من أاسام الللةة ، والتأكد من وجود خطاب ابول الححث

إنتاداب الساادة األتااي أسامائهم للمعاوناة فااي تادريس المقاررات الموضااحة قارين كااًل ماانهم بمرحلاة البكاالوريوس بقساام إقتاراح  -8036
بنااًء علاى موافقاة مجلاس قسام م ، 2019/2020المناهت وتدريس التر ية الرياضية للفصل الدراسي الثاني للعام الجاامعي 

م ، وموافقاااة لجناااة شااائون التعلااايم وال اااالب 5/1/2020بتااااريخ  (179المنااااهت وتااادريس التر ياااة الرياضاااية بجلساااته رقااام )
 م:13/1/2020( بتاريخ 180بجلستها رقم )

 المقرر المنتدب له الدرجة العلمية اإلسم
حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في  د/ هشام محمد  بد الحلة 

 التر ية الرياضية
 الفرقة األولى –ألعاب المضرب 

حاصل على درجة الماجستير في  الهادي  بد الغني السألد/  بد البدي   بد
 التر ية الرياضية

 الفرقة األولى –ألعاب المضرب 

 
 واف  المجل . :القةار
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(8) 
ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريس:ـرابعً ـ:
مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تعيااين الساايدة/ ليلااى ع ااد ا حامااد أحمااد. الماادرس المساااعد بقساام  مااذكرة -8037

المناهت وتدريس التر ية الرياضاية بوييفاة مادرس تخصاص )تادريس كارة السالة( باذات القسام والكلياة والجامعاة. بنااًء علاى 
( بتاااااريخ 179وتاااادريس التر يااااة الرياضااااية بجلسااااته رقاااام )مجلااااس قساااام المناااااهت  موافقااااةتقرياااار لجنااااة فحااااص الرسااااالة و 

 م.5/1/2020
 واف  المجل . :القةار

محمااد الساايد شاااكر  باااس. الماادرس المساااعد بقساام مااذكرة مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تعيااين الساايد/  -8038
( باذات القسام والكلياة والجامعاة. بنااًء علاى علام نفاس رياضايوييفاة مادرس تخصاص )العلوم التر وية والنفسية الرياضية ب

( بتااااااريخ 71بجلساااااته رقااااام )العلاااااوم التر وياااااة والنفساااااية الرياضاااااية مجلاااااس قسااااام  موافقاااااةتقريااااار لجناااااة فحاااااص الرساااااالة و 
 م.6/1/2020

 واف  المجل . :القةار

مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشاأن تعياين السايد/ عاالء الادين محماد سايد فرملاي. المادرس المسااعد بقسام  -8039
اإلدارة الرياضااية والتاارويح بوييفااة ماادرس تخصااص )إدارة رفااع األثقااال( بااذات القساام والكليااة والجامعااة. بناااًء علااى تقرياار 

 م6/1/2020( بتاريخ 169ة الرياضية والترويح بجلسته رقم )مجلس قسم اإلدار  موافقةلجنة فحص الرسالة و 
  دم الموافقة نظةا  إل الته إلى مجل  التأديب اذ لى. :القةار

إقتاااراح نقااال الااادكتور/ بساااام صاااالح محماااد علاااي. المااادرس بقسااام اإلدارة الرياضاااية والتااارويح إلاااى قسااام اإلدارة الرياضاااية  -8040
/ جامعااة سااوهات، بناااًء علااى ال لااب المقاادم منااه وموافقااة مجلااس قساام اإلدارة الرياضااية  والتاارويح بكليااة التر يااة الرياضااية

 م.6/1/2020( بتاريخ 169والترويح بجلسته رقم )
 واف  المجل . :القةار

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

مااانح الباحاااد/ محماااد ساااعد محماااد ع اااد القاااادر. المااادرس المسااااعد بقسااام اإلدارة الرياضاااية والتااارويح درجاااة دكتاااوراه  إقتاااراح -8041
 نشـرـا ـوي ــــاستراتيجيةـمقترمةـ ترويجـا خلم تـا تأمينيةـإ كترونيـ ًـ " الفلسفة في التر ية الرياضية بعناوان

بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام اإلدارة الرياضااية "ـا تــأمين ـضــلـمخــ طرـري ضــةـا جمبــ  ـبجماوريــةـمصــرـا عربيــةـــ
( 212م، وقارار لجناة الدراساات العلياا والبحاوث بجلساتها رقام )6/1/2020( المنعقادة بتااريخ 169والترويح بجلساته رقام )

   م.14/1/2020المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :القةار

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
مااانح الباحاااد/ خالاااد علاااي محماااد محماااود. المقياااد بقسااام المنااااهت وتااادريس التر ياااة الرياضاااية )مااان الخاااارت( درجاااة  إقتاااراح -8042

تأثيرـبرن مجـتع يمـ ـقـ ئمـي ـىـبعـضـا ـذك ءاتـا متعـللةـي ـىـتع ـمـــــــــ " الماجستير في التر ية الرياضية بعنوان
ى موافقااة مجلااس قساام المناااهت وتاادريس التر يااة بناااًء علاا"ــمســ بق تـا ميــلانـوا مضــم رـ تالميــذـا مرم ــةـاإلبتلائيــة

( 212م، وقارار لجناة الدراساات العلياا والبحاوث بجلساتها رقام )5/1/2020( المنعقدة بتااريخ 179الرياضية بجلسته رقم )
   م.14/1/2020المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :القةار
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(9) 
ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)

بقساام اإلدارة الرياضااية  قياادة. الميساارا فتحااي علااي ح يااب/ ةتشااكيل لجنااة المناقشااة والحكاام للبحااد المقاادم ماان الباحثاا إقتااراح -8043
رأسـا مــ مـاالجتمــ ي ـويالقتــضـب  رضــ ـــــ "فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان  الماجسااتيروالتاارويح للحصااول علااى درجااة 

 السادة:  من"ـا وظيف ـ ليـا ع م ينـب التم لـا مصريـ  كرةـا ط ئرة
 أستاذ إدارة الرياضات المائية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح سابقاً أ.د/  مةو محمد إبةاهة .    -1

 بكلية التر ية الرياضية/ جامعة أسيوط )مناقشًا(
 عة جام / لية التر ية الرياضيةبك أستاذ الكرة ال ائرة بقسم التدريب الرياضي.      خالد محمد زياد أ.د/  -2

( المنصورة ًً  )مناقشًا
 أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ رانةا مةسي أبو العحاس  بد العزيز.   -3

 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاذ مساعد بقسم العلوم التر وية والنفسية الرياضية تخصص علم اإلجتماع  أ.م.د/ شةما   لي محمد لولي. -4

 الرياضي بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة الكرة ال ائرةأ.م.د/  صمت محمد سألد.   -5

 أسيوط )مشرفًا( بكلية التر ية الرياضية / جامعة
م، وقارار لجناة 6/1/2020( المنعقادة بتااريخ 169بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتارويح بجلساته رقام )

 م.14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ــ
. المقياااد بقسااام المنااااهت وتااادريس التر ياااة فرحاااان كامااال فرحاااان فاااراتإقتاااراح تساااجيل البحاااد المقااادم مااان الباحاااد/  -8044

برنــ مجـتنميــةــ"الرياضااية )ماان الخااارت( للحصااول علااى درجااة دكتااوراه الفلساافة فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان 
 ة: من الساد"ـمانيةـمقترحـ مع م ـا تربيةـا ري ضيةـف ـضوءـمع ييرـا جولةـ

 أستاذ طرق تدريس التر ية الرياضية ورئيس قسم المناهت وتدريس التر ية أ.د/  اص  صابة راشد  مودي.   -1
 جامعة أسيوط / الرياضية بكلية التر ية الرياضية

 مدرس بقسم المناهت وتدريس التر ية الرياضية تخصص مناهت التر ية الرياضية    د/ وال  بدري  امل.  -2
 التر ية الرياضية / جامعة أسيوطبكلية 

م، 5/1/2020( المنعقااادة بتااااريخ 179بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااهت وتاادريس التر ياااة الرياضااية بجلساااته رقاام )
 م14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

. المقياد بقساام المناااهت وتادريس التر يااة الرياضااية معتاز رجااب صااادقتسااجيل البحااد المقادم ماان الباحااد/  إقتاراح -8045
تـــأثيرـبرنـــ مجـمقتـــرحـ")ماان الخااارت( للحصااول علاااى درجااة دكتااوراه الفلسااافة فااي التر يااة الرياضاااية بعنااوان 

 من السادة: "ـ(ـسنواتـ9ـــ6 تع يمـسب م تـا  مفـ  مرم ةـا عمريةـمنـ)ـ
 أستاذ المناهت وطرق تدريس التر ية الرياضية المتفرغ بقسم المناهت .  محمود  بد الحلة   بد اللةي  أ.د/ -1

 جامعة أسيوط ية سابقًا / ية الرياضوتدريس التر ية الرياضية وعميد كلية التر 
 تدريس سباحةاضية تخصص مدرس بقسم المناهت وتدريس التر ية الري    د/  ز   مال بدر.  -2

 التر ية الرياضية / جامعة أسيوط بكلية
م، 5/1/2020( المنعقااادة بتااااريخ 179بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااهت وتاادريس التر ياااة الرياضااية بجلساااته رقاام )

 م14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10) 
. المقياااد بقسااام المنااااهت وتااادريس التر ياااة ولياااد عصااام  ماااراد راشااادتساااجيل البحاااد المقااادم مااان الباحاااد/  إقتاااراح -8046

ــ مجــ"الرياضااية )ماان الخااارت( للحصااول علااى درجااة دكتااوراه الفلساافة فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان  ــأثيرـبرن ت
فـ ـا كـرةـــتع يم ـبإستخلامـأسـ وبـا تك مـمـا تعـ ون ـ  ماـ مـا مجـ أةـي ـىـبعـضـنـواتجـا ـتع مــــــــــ

 من السادة: "ـا ط ئرة
 تخصص كرة طائرة أستاذ بقسم المناهت وتدريس التر ية الرياضيةأ.د/ أيمن  بده محمد.   -1

 جامعة أسيوط ية / ية الرياضكلية التر ب
 تدريس كرة طائرةاضية تخصص مدرس بقسم المناهت وتدريس التر ية الري  د/ بكة أنور تهامي. -2

 الرياضية / جامعة أسيوطبكلية التر ية 
م، 5/1/2020( المنعقااادة بتااااريخ 179بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااهت وتاادريس التر ياااة الرياضااية بجلساااته رقاام )

 م14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
إقتااراح تسااجيل البحااد المقاادم ماان الباحااد/ محمااد ساايد علااي حساان. المقيااد بقساام اإلدارة الرياضااية والتاارويح )ماان الخااارت(  -8047

أثـرـا قيـ لةـاالخالقيـةـوا مواطنـةـا تنظيميـةـي ـىـــــــ "للحصول على درجاة الماجساتير فاي التر ياة الرياضاية بعناوان 
 من السادة: "ـصعيلـمصرألاءـا ع م ينـبمم م تـا سب مةـف ـ

 أستاذ إدارة الرياضات المائية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح سابقاً د/  مةو محمد إبةاهة .   أ. -1
 بكلية التر ية الرياضية/ جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص رياضات مائيةأ.م.د/ مؤمن طه  بد النعة .   -2
 التر ية الرياضية / جامعة أسيوط بكلية

 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص ألعاب المضرب/ محمد  سألن إبةاهة .  د -3
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

م، وقارار لجناة 6/1/2020( المنعقادة بتااريخ 169بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتارويح بجلساته رقام )
 م.14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

. المقيدة بقسم علاوم الصاحة الرياضاية بسن  محمود السيد ع د الرحيمإقتراح تسجيل البحد المقدم من الباحثة/  -8048
تــأثيرـا مجاــولـا بــلن ـي ــىــ")ماان الخااارت( للحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان 

وبعـــضـا متايـــراتـا بيو وجيـــةـ ـــليــنشـــ طـبعـــضـا خاليـــ ـا جذييـــةـب  ـــلمـواإلجاـــ لـا تأكســـلـي
 من السادة: "ـا ري ضيين

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية.   أ.د/  ماد الدين شعحان  لي -1
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط 

 جامعة أسيوط –كلية ال ب -مدرس بقسم الفسيولوجيا ال  ية .   هحة محمود  ةااي محمدد/  -2
م، وقرار 12/1/2020بتاريخ ( المنعقدة 66بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار



 12 )مـا بعده صفحة      (

(11) 
ـ)قيلـطالبـلراس تـي ي (

للعاااام أساامائهم بصاافة م دئيااة بمرحلاااة الماجسااتير باألقسااام التاليااة  إقتااراح قيااد ال ااالب الوافااادين ماان دولااة الكوياا  األتاااي -8049
م. بنااااًء علاااى ماااا ورد اإلدارة العاماااة للدراساااات العلياااا والبحاااوث ، وقااارار لجناااة الدراساااات العلياااا 2019/2020الجاااامعى 

 م.  14/1/2020( المنعقدة بتاريخ 212والبحوث بجلستها رقم )
ـري ضيةـ:قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ــ-1
 إسامة شالل الفي شالل حمد الم يري  7 ع د العزيز ع د لفته محمد شالش الشمري  1

 أحمد محمد سعود راشد عواد العازمي  8 فهد سعد عيد ميزر عيد ملوح العازمي 2

 أحمد مرشد مبارك عيد مرشد الوسمي  9 سالم فهد ناشي راشد سالم العازمي 3

 محمدع دالرزاق عايش مرزوق دعسان الجويسري  10 ع د العزيز عزيز فارع م ر سهل الم يري  4

 حسن م لق حسن سرور الرشيدي  11 متعب بد م لق بريكان الماجدي 5

   مشاري فرحان مروي متعب خلي  الشمري  6
ـقسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويحــ:ــ-2
 مساعد على فهد مبارك سعد العجمي 3 مبارك فهد ماضي ملحم العازمي 1

   سالم فالح جرثام محمد ح روت الهاجري  2
 

 واف  المجل . :القةار
 

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
أسااماء السااادة أعضاااء هيئااة التاادريس القااائمين بالتاادريس للفصاال الدراسااي الثاااني للعااام الجااامعي  إقتااراح إعتماااد -8050

م ، بناااًء علااى مااا ورد ماان أقسااام الكليااة و عااض الكليااات األخاارى ، وموافقااة لجنااة شاائون التعلاايم 2019/2020
 م.13/1/2020( بتاريخ 180وال الب بجلستها رقم )

ـا مركةقسمـا تلريبـا ري ض ـوي ومـ
 

 امتحان عملي نظري السادة أعضاء هيئة التدريس املقرر الفرقة

الفرقة 
 االولي

 – الحسين صالح / د –د/ خالد ع د الموجود  . ت ( مبادئ علم الحركة 122) 
 د/ ناهد محمد ع د الل ي 

   

.ت ( أساسيات المصارعة 126)     أ.م.د/ صالح ع د الجابر ع د الحافظ  

    أسامة السيد تمامد/ 

    
ية

ثان
 ال

قة
فر

ال
 

. ت ( أساسيات المالكمة226)   

    أ.د / محمود حسن حسين العر ي

    د/ خالد ع د الموجود ع د العظيم

    د/ السيد على ع د ا ش يب

. ت ( أساسيات الميدان228)   

    أ.د / محمود ع ية بخي " بنين "

    إبراهيم علي "بنين" د/ محمد

    "بنين" د/ أحمد إسماعيل

    د / ليلي جمال مهني " بنات"

    د/ االمير ع د الستار " بنين "



 13 )مـا بعده صفحة      (

(12) 

لث
لثا

ة ا
رق

لف
ا

ة
 

           أ.د/ أحمد صالح قراعة ت/ب( تخ يط التدريب الرياضي 325) 

         / عادل إبراهيم احمد أ.د كرة يدت/ب( اختياري جماعي  326) 

    أ.م.د/ عمرو سيد حسن

 كرة طائرة

    أ.د/ محمد احمد الحفناوى " بنين "

    أ.د/ احمد خضري محمد" بنين "

    أ.م.د/ مروة رمضان محمود " بنات "

         د/ طارق محمد ع د ا

    / محمد إبراهيم محمود سل انأ.د كرة القدم

    د/ أحمد محمد حسين           

    أ.م.د/ إنجي عادل متولي   كرة السلة

    د/ أحمد محمد أحمد  باس

    د/ ع د الرحمن حسين إبراهيم العاب مضرب )بنات(

    د/وليد صالح ع د الجواد " بنين " اختياري فردي جمباز

 مبارزة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    حسينأ.د / سمر مص في 

    د/ حاتم فتح ا محمد        "بنين"

    د/ رشا ر يع فهمي           "بنات"

    د/ محمد محمود ع د الرحيم  "بنين"

 مضمار

    أ.د/ فؤاد رزق ع د الحكيم " بنين "

    أ.د/ حامد حسين أحمد        "بنين"

    د/ محمد إبراهيم علي

    د/ أحمد إسماعيل            "بنين"

    أ.د / صالح محمد صالح سباحة

    أ.م.د/ خالد محمد عد الكريم

 رياضات الدفاع عن النفس كاراتيه
 ( )بنين(تايكندو -)كاراتيه

    د/ صالح ع د القادر عتريس

    د/ علي نور الدين علي

 للتدريب الرياضي التدريب الميداني

 بنات بنألن

 أ.د/ سمر مص فى حسين الحفناوي  أ.د/ محمد أحمد
 د/ مروة رمضان محمود أ.د/ أحمد خضري محمد
 د/ أمل نادي محمد د/ خالد محمد ع د الكريم

 م/ هبة ا أحمد خليفة د/ ع د الرحمن حسين إبراهيم
  د/ طارق محمد ع د ا بخي 

  الحسين صالح محمدد/ 
  د/ أحمد محمد حسين

  د/ محمد محمود محمد ع د الرحيم
  د/ علي نور الدين علي مص فى

  د/ محمد محمود صالح الدين
  م.م/ محمود محمد علي ع د ا

 



 14 )مـا بعده صفحة      (

(13) 

عة
راب

 ال
قة

فر
ال

 

    أ.د/ ياسر حسن حامد ت/ب( تقويم برامت التدريب  الرياضي 421)

ت/ب ( الميكانيكا الحيوية 422)  
    أ.م.د/ خالد ع د الموجود ع د العظيم

    د/ الحسين صالح محمد

    د/ ناهد محمد ع د الل ي 

ت/أ.ب.ت( مبادئ تدريب الناشين   423)       أ.د/ ياسر حسن حامد 

    أ.د/ محمد إبراهيم محمود سل ان كرة القدم

    محمد حسين            د/ أحمد

         أ.د/ مدح  شوقي طوس كرة يد

    أ.د/ طارق صالح الدين سيد

 كرة طائرة

    أ.د/ محمد احمد الحفناوى " بنين "

    أ.د/ احمد خضري محمد" بنين "

    أ.م.د/ مروة رمضان محمود " بنات "

         د/ طارق محمد ع د ا

    أ.م.د/ إنجي عادل متولي   كرة السلة

    د/ أحمد محمد أحمد  باس

    د/ ع د الرحمن حسين إبراهيم العاب مضرب )بنات(

    د/وليد صالح ع د الجواد " بنين " اختياري فردي جمباز

 مبارزة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    أ.د / سمر مص في حسين

    د/ حاتم فتح ا محمد        "بنين"

    د/ رشا ر يع فهمي           "بنات"

    د/ محمد محمود ع د الرحيم  "بنين"

    أ.د / صالح محمد صالح سباحة

    أ.م.د/ خالد محمد عد الكريم

 مالكمة
    أ.د/ محمود حسن حسين العر ي

    علي ع د ا ش يبالسيد د/ 

 التدريب الميداني للتدريب الرياضي

 بنات بنألن

 د/ إنجي عادل متولي أ.د/ مدح  شوقي طوس

 د/ رشا ر يع فهمي أ.د/ ياسر حسن حامد

 د/ هبة رشوان علي أ.د/ طارق صالح الدين سيد

 م/ مريهان محمد إبراهيم  أ.د/ أحمد خضري محمد

  حسن د/ عمرو سيد

  د/ حاتم فتح ا محمد

  د/ صالح ع د القادر عتريس

  د/ ع د الرحمن حسين إبراهيم

  د/ علي نور الدين علي مص فى

  د/ محمد محمود صالح الدين

  م.م/ محمود محمد علي ع د ا

 



 15 )مـا بعده صفحة      (

(14) 

ـقسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية

 بالتدري  القائمون  الفةاة اس  المقةر م

 أوال :  الفةاة اذولى     
 مبادئ التدريس  1

 

 عاصم صابر راشدأ.د/  -

2 

 أساسيات الكره ال ائرة

 أ.د/ أيمن ع ده محمد -

 أ.م.د/ إيمان سيد أحمد -

 د/ بكر أنور تهامي -

 أساسيات العاب المضرب 3
 د/ مروة ص ري إبراهيم -

 د/ دينا ع د الرحيم مهنى -

 ثانةا: الفةاة الثانةة 
4 

  أساسيات كرة اليد

 أ.د/ كمال سليمان حسن -

 أ.د/ مص في أحمد ع د الوهاب -

 أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة -

 د/ محمد عول ع د الحليم -

5 

 أساسيات الهوكي

 د/ خالد أبو السعود ع د ا - 

 د/ أحمد عادل تميم -

 د/ شيماء ماهر أحمد -

 ثالثا : الفةاة الثالثة            
 الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية   6

 أداره  -تدريب  -تدريس 
 

 أ.د/ بهاء سيد محمود -

 د/ عزة كمال بدر ع د العال -

 د/ والء بدري كامل -

 د/ رانيا صديق ع د الل ي  -

7 
 أساسيات التقويم في المجال الرياضي

 أداره  -تدريب  -تدريس 

 أ.د/ محمود ع د الحليم ع د الكريم - 

 كامل د/ والء بدري  -

 تدريب ميداني 8
 أ.د/ عاصم صابر راشد - 

 أ.د/ أيمن ع ده محمد -
 د/ عزة كمال بدر ع د العال -

 اختياري تدريس الجما ية 9
 ) ثالثة ( 

 د/ عصام محمود علي - قدم

 د/ مروة ص ري إبراهيم   - مضرب ) بنات (
 د/ دينا ع د الرحيم مهنى   -

10 
 اختياري تدريس األلعاب

 ثالثة (الفردية ) 

 مضمار  
 ) بنين + بنات (           

 د/ محمد صالح أحمد فالح -
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم -

 د/ بسام السيد محمد -

 جمباز
 ) بنين+ بنات (   

 د/ هبه محمد راتب أبو جازية )بنات( -

 د/ حسين أحمد الحات  ) بنين ( -



 16 )مـا بعده صفحة      (

(15) 

 رابعا : الفةاة الةابعة                

11 
 أ.د/ كامل ع د المجيد قنصوة -  تدريس التر ية الرياضيةطرق 

 د/ بسام السيد محمد -

12 
 أ.د/ كمال سليمان حسن -  مناهت الكشافة والمرشدات  

 د/ محمد صالح أحمد فالح )عملي( -

 أ.د/ عاصم صابر راشد -  التر ية الحركية  13

 اختياري تدريس األلعاب 14
 سلة الجما ية ) رابعة (

 عادل حسني السيدأ.د/  -
 د/ وليد محمد حسين -

15 
 اختياري تدريس األلعاب

 الفردية ) رابعة (

 مضمار  
 ) بنين + بنات (           

 د/ محمد صالح أحمد فالح  -
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم -
 د/ بسام السيد محمد -

 جمباز
 ) بنين+ بنات (   

 د/ هبه محمد راتب أبو جازية ) بنات ( -
 د/ حسين أحمد الحات ) بنين ( -
 قسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح

ـأوالـ:ـا فرقةـاالو ى
ـا ق ئمينـب  تلريسـا م لةـم
 
1 

 
 أساسيات السباحة

 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم 
 أ.م.د/ مؤمن طه ع د النعيم 

 عزة كمال بدر ع د العالد/ 
 د/ خالد محمد سليمان كردى ) منتدب (

 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس ع د العزيز الجمباز اإليقاعيأساسيات  2
 أ.م.د/ شيماء صالح سيد

ـث نيً ـا فرقةـا ث نية
ـا ق ئمينـب  تلريسـا م لةـم
 أ. د/ رانيا مرسى أبوالعباس أساسيات التع ير الحركي 1
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم مبادئ الترويح الرياضي 2

ـث  ثً ـا فرقةـا ث  ثة
ـا ق ئمينـب  تلريسـا م لةـم
 أ.د/ جمال محمد على  القيادة فى المجال الرياضي 1
 أ.م.د/ شيماء صالح سيد تر ية عملية خارجية 2

 د/ بالل سيد هاشم
 أ.م.د/ عصم  محمد سيد طائرةتخصص جماعى كرة  3
 د/ هيسم صالح ع د الجواد تخصص جماعى قدم 4
 د/ بالل سيد هاشم  تخصص جماعى يد 5
 د/ مص فى عنتر زيدان تخصص رفع أثقال 6
 د/ بسام صالح محمد تخصص مضمار 7
 أ.د/ سمر مص فى حسين تخصص سالح 8
 د/ عمرو أحمد محمد محمد تخصص مالكمة 9
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(16) 

ـرابعً ـ:ـا فرقةـا رابعة
ـا ق ئمينـب  تلريسـا م لةـم

 أ.د/ جمال محمد علي التنمية اإلدارية فى المجال الرياضي 1
 أ.د/ حازم كمال الدين ع دالعظيم القوانين واللوائح المنظمة للهيئات الشبابية 2
 أ.م.د/ شيماء صالح سيد اإلعالم الرياضي والعالقات العامة 3
 أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد دفاع عن النفستخصص فردى  4
 د/ بسام صالح محمد تخصص مضمار 5
 عنتر زيداند/ مص فى  تخصص رفع أثقال 6
 د/ محمد سعد محمد ع د القادر تخصص جمباز 7
 د/ هيسم صالح ع د الجواد تخصص جماعى قدم 8
 د/ محمد سيد بشير –أ.م.د/ إنجي عادل متولي  بنات( –تخصص جماعي كرة سلة )بنين  9

 د/ محمد حسين إبراهيم بنات(  -تخصص جماعى مضرب )بنين  10
 

 

ـقسمـي ومـا صمةـا ري ضية

 القائمون بالتدريس الفرقة اسم المقرر م

 الرياضة وصحة المجتمع 1
 الثانية

 د/ نسرين نادي ع د الجيد -

 أحمد محمود عثماند/  -

 د/ م ريال ع د ا ميخائيل - الثانية التشريح الوييفي 2

3 

اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية 
 )جميع الشعب(

 فاروق ص ره د/ محمودأ. - نظري ) بنين و نات(

 د/ محمد فاروق إبراهيم -

 د/ إسراء ع ا المحمدي -

 د/ محمود فاروق ص ره - و نات عملي )بنين(

 د/ محمد فاروق إبراهيم -
 د/ إسراء ع ا المحمدي -

 د/ أحمد محمود عثمان -

 م.م/ محمد الدرمللي عمر -

 م.م/ هبة ا أحمد صالح الدين -
4 

 تر ية القوام
 عماد الدين شعبان عليأ.د/  - الفرقة الثالثة تدريس

 د/ نسرين نادي ع د الجيد -
5 

 التغذية للرياضيين
 أ.د/ عماد الدين شعبان علي - الرابعة جميع الشعب

 أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي -

 د/ أحمد محمود عثمان -

ـ
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(17) 

ـقسمـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضية

 القائمون بالتدريس الفرقة اسم المقرر م

 األولى علم النفس الرياضي مدخل 1
 أ.د/ عماد سمير محمود -

 د/ محمد السيد شاكر -

2 

 اإلحصاء الت  يقي

 أ.د/ ع د الحكيم رزق ع د الحكيم - األولى

 أ.د/ ع د ا فرملي أحمد -

 د/ محمد السيد شاكر -

 أ.م.د/ شيماء علي محمد لولي - الثالثة إدارة رياضية سيكلوجية الجماعات الرياضية 3

 أحمد محمد ال اهرد/ آالء  -
 سيكولوجية التدريب والمنافسات 4

 أ.د/ ع د الحكيم رزق ع د الحكيم - الرابعة تدريب رياضية

 د/ مص فى هاشم أحمد عمر -

  األولى حقوق اإلنسان 5

ـك يةـا مقوق

 القائمون بالتدريس الفرقة اسم المقرر م

 د/ كمال الدين حسين الثانية حقوق اإلنسان 5
 

 المجل . واف  :القةار

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم وال الب. بناًء على موافقة لجنة شئون التعليم وال الب بجلستها  -8051
م بشأن إعتماد األعداد المقترح ق ولها بالكلية من الحاصلين على الثانوية العامة 13/1/2020( بتاريخ 180رقم )

 على النحو التالي: م2020/2021العام الدراسي الجامعي  بقسميها األدبي والعلمي في

النو                         
الشعحة

 إجمالي وافدين أدبي  لمي 

 650 150 250 250 ت ور

 450 150 150 150 إناث
 1100 300 400 400 إجمالي

 
 

 واف  المجل . :القةار

ق ول العذر المرضي المقدم من ال الب / محمد بيومي محمد. المقيد بالفرقة الثالثة )تدريب رياضي( عن  إقتراح -8052
م ، بناء على ما ورد اإلدارة العامة للشئون 2019/2020دخول إمتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 م13/1/2020ريخ ( بتا180ال  ية وموافقة لجنة شئون التعليم وال الب بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتاااراح ق اااول العاااذر المرضاااي المقااادم مااان ال الاااب / ع اااد الااارحمن محماااود مغر اااي. المقياااد بالفرقاااة األولاااى عااان دخاااول  -8053
م ، 2019/2020التشريح الوصافي( وحضاور المعساكر الدراساي للعاام الجاامعي  –إمتحانات مقرري )اللغة اإلنجليزية 

( بتااااريخ 180د اإلدارة العاماااة للشااائون ال  ياااة وموافقاااة لجناااة شااائون التعلااايم وال اااالب بجلساااتها رقااام )بنااااء علاااى ماااا ور 
 م13/1/2020

 واف  المجل . :القةار
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(18) 
 إقتراح ق ول العذر المقدم من ال الب / ناجي حسين السيد. المقياد بالفرقاة الرابعاة )تادريب رياضاي( عان دخاول إمتحاان -8054

م نظاارًا لوفاااة والدتااه فااي نفااس اليااوم، بناااء 5/1/2020مقاارر )المنشاا ات فااي المجااال الرياضااي( الااذي إنعقااد يااوم األحااد 
 م.13/1/2020( بتاريخ 180على موافقة لجنة شئون التعليم وال الب بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

حماد محماد. المقياد بالفرقاة الثالثاة )تادريس( عان دخاول إمتحاان إقتراح ق ول العاذر المقادم مان ال الاب / أحماد ممادوح م -8055
م نظاارًا لوفااة والااده فاي نفاس اليااوم، بنااء علااى موافقاة لجنااة 9/1/2020مقارر )اللياقاة ال دنيااة( الاذي إنعقااد ياوم الخمايس 

 م.13/1/2020( بتاريخ 180شئون التعليم وال الب بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـيستجلـمنـأيم مـ:ـم ـ:ث منً ـ
م تحا  26/2/2020إقتراح تنظيم ملتقى شاباب البااحثين لقسام علاوم الصاحة الرياضاية ياوم األر عااء الموافاق  -8056

 –في مجاالت  لوم الصحة الةياضةة "التحديات  ر ى مستقبلةة في إستخدامات ال  ا  اإلصطنا ي)عنوان 
 م.12/1/2020( بتاريخ 66الرياضية بجلسته رقم )بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة  الفةص"(

 واف  المجل . :القةار

إقتااراح تعااديل عنااوان البحااد المقاادم ماان الباحثااة / إسااالم دسااوقي أحمااد. المقياادة بقساام التاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااة  -8057
، بإضااافة كلمتااي )النصااق ، القصاايرة( إلااى )ماان الخااارت( للحصااول علااى درجااة دكتااوراه الفلساافة فااي التر يااة الرياضااية 

( 184العنوان بناًء على ما ورد من هيئة اإلشراف وموافقاة مجلاس قسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )
 بعد التعديل كما يلي:م ليصبح العنوان 12/1/2020بتاريخ 

وءـا متايراتـا بيوميك نيكيةـ"برن مجـتلريب ـمقترحـبإستخلامـتلريب تـمق ومةـا جسمـا ك يةـف ـض
وا لف عـب  سـ يلـ  خـ رلـ اليبـ ـــــا قصيرةلائريةــا نصفوتأثيرهـي ىـمستوىـااللاءـا فن ـ ما رت ـا رك ةـ

ـا كوميتيض" 
 واف  المجل . :القةار

. المقيد بمرحلة الماجستير بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة محمود سعد ع د الفتاحإقتراح إعفاء الباحد/  -8058
م من دراساة المقاررات التاي سا ق لاه دراساتها  فاي األعاوام الساابقة 2019/2020)من الخارت( للعام الجامعي 

تير، بناًء على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة حيد أنه إجتاز الفرقة األولى والثانية ماجس
 م.12/1/2019( بتاريخ 184بجلسته رقم )

 واف  المجل . :القةار

. بمرحلة الماجستير بقسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة )مان محمد عر ي إبراهيمالباحد/  إعادة قيدإقتراح  -8059
، بنااااًء علاااى موافقاااة مجلاااس قسااام التااادريب الرياضاااي وعلاااوم الحركاااة  م2019/2020الخاااارت( للعاااام الجاااامعي 

 م.12/1/2019( بتاريخ 184بجلسته رقم )
 واف  المجل . :القةار
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(19) 
)مان لتادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة . المقياد بقسام امحماود ساعد ع اد الفتااحإقتراح تسجيل البحد المقدم مان الباحاد/  -8060

تـلريب تـتممـمـا سـريةـــــتـأثيرـإسـتخلامــ"الخارت( للحصول على درجاة الماجساتير فاي التر ياة الرياضاية بعناوان 
 من السادة: ـي ىـبعضـا متايراتـا بلنيةـوا فسيو وجيةـ لىـاليب ـكرةـا يلـأثن ءـا مب راة"

 لوجيا المتفرغ ووكيل كلية ال ب لشئون التعليم وال الب سابقاً أستاذ الفسيو أ.د/ محمود رأفت  بد الفضألل.  -1
 / جامعة أسيوط

 تدريب رياضي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ .  د ت شواي طوسأ.د/ م -2
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ تدريب رياضي كرة اليد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ طارق صالح الدين سألد.  -3
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 .م12/1/2020( المنعقدة بتاريخ 184ه رقم )تدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستالبناًء على موافقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :القةار

)ماان لتاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااة . المقيااد بقساام اعر ااي إبااراهيممحمااد إقتااراح تسااجيل البحااد المقاادم ماان الباحااد/  -8061
لراســةـمق رنــةـ تــأثيرـإســتخلامـأقــراصـ"الخااارت( للحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان 

 من السادة: ـ"اإلن القـي ىـبعضـا ركالتـوين صرـا  ي قةـا بلنيةـ اليب ـا ك راتيض
 تدريب رياضي مصارعة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذصالح  بد الجابة  بد الحافظ.  أ.د/  -1

 / جامعة أسيوطبكلية التر ية الرياضية 

 تخصص تدريب  قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةمساعد بتاذ أسصالح  بد القادر  تةي . د/ م.أ. -2
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوطرياضات الدفاع عن النفس 

 تخصص تدريب رياضات الدفاع  بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة مدرس . أمل نادي محمد مسعودد/  -3
 لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوطعن النفس بك

 .م12/1/2020( المنعقدة بتاريخ 184ه رقم )التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستبناًء على موافقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :القةار

)مان علاوم الصاحة الرياضاية بقسام  ةالمقياد فاطماة أحماد كامال ع اد المتجلاي./ ةإقتراح تسجيل البحد المقدم من الباحثا -8062
تـأهي  ـبـلن ـي ـىـا عضـالتـــــتـأثيرـبرنـ مجـــ"الخارت( للحصول على درجة الماجستير في التر ية الرياضية بعناوان 

 من السادة: ـ"ا ع م ةـي ىـمفصمـا ك ممـ  مص بينـب  تم قـا ج ئ ـ وترـأكي سـ لىـاالطف م
 أستاذ الروماتيزم والتأهيل وال  ي ال  يعي بكلية ال ب / جامعة أسيوطأ.د/  صام أ مد محمد  ابده.   -1
 علوم الصحة الرياضيةبقسم  والتأهيل ال دنياإلصابات الرياضية أستاذ .  محمود فاروق صبةهأ.د/  -2

 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 اإلصابات الرياضية والتأهيل ال دنيتخصص  علوم الصحة الرياضيةمدرس بقسم  . حمد فاروق إبةاهة د/ م -3
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 .م12/1/2020( المنعقدة بتاريخ 184ه رقم )بجلست علوم الصحة الرياضيةبناًء على موافقة مجلس قسم 
 واف  المجل . :القةار
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(20) 
)ماان الخااارت(  علااوم الصااحة الرياضااية. المقيااد بقساام / وائاال محمااد أحمااد علاايإقتااراح تسااجيل البحااد المقاادم ماان الباحااد -8063

تـأثيرـبرنـ مجـتمرينـ تـ تأهيـمـا عضـالتـا ع م ـةـــــــ"للحصول على درجة الماجستير فاي التر ياة الرياضاية بعناوان 
 من السادة: ـي ىـا عمولـا فقريـم ـبعلـجرام تـاإلن القـا اضروف ـا قطن "

 أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل ال دني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبةه.   -1
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم الروماتيزم والتأهيل وال ب ال  يعي بكلية ال ب لي جمال الدين مهةان.   د/ صفا  -2
 / جامعة أسيوط 

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص اإلصابات الرياضية والتأهيل ال دني د/ محمد فاروق إبةاهة .  -3
 بكلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 .م12/1/2020( المنعقدة بتاريخ 184ه رقم )علوم الصحة الرياضية بجلستقسم بناًء على موافقة مجلس 
 واف  المجل . :القةار

/ ع اد الارحمن سامير عاز العارب. بمرحلاة الماجساتير بقسام التادريب الرياضاي وعلاوم إقتراح تجميد قياد الباحاد -8064
م، نظرًا لسفر للعمل خارت الابالد ، علماًا بأناه سادد الرساوم 2019/2020الحركة )من الخارت( للعام الجامعي 

عقادة بتااريخ ( المن184المقررة ، بناًء علاى موافقاة مجلاس قسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )
 م.12/1/2020

 واف  المجل . :القةار

ال الااب/ عثمااان ريااان محمااد حساان. بمرحلااة الماجسااتير بقساام التاادريب الرياضااي وعلااوم الحركااة )ماان قتااراح إلغاااء قيااد إ -8065
ورود تقريرين متتالين من هيئة اإلشراف تفيد بأن الباحد مير ملتازم ولام نظرًا لم 2019/2020الخارت( للعام الجامعي 

( ماان الالئحااة الداخليااة للكليااة 2) ةفقاار ( 32لمااادة )الاانص ت  يقااًا يتااابع مااع هيئااة اإلشااراف منااذ باادء التسااجيل" ، وذلاا  
متتدالي  عدن عددم جديدة الطالدب        إذا قددم املشدرأ أو املشدر وق ترريدرين     : يلغي قيد الطالب لدرجة املاجستريوالذي نص على )

البحث وذلك بعد اقرتاح جملس الرسم املخدت  ونندة الدراسدال العليدا والبحدوا وموا ردة جملدس الكليدة و دل  دذم احلالدة يدتم إ طدار              

( 184بنااًء علاى موافقاة مجلاس قسام التادريب الرياضاي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام ) (.الطالب رمسيًا بإلغاء الريد
 م.12/1/2020بتاريخ المنعقدة 

 واف  المجل . :القةار

إقتراح إلغاء قيد ال البة/ ناهد سيد حنفي. بمرحلة الماجستير بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركاة )مان الخاارت( للعاام  -8066
افقاااة مجلاااس قسااام التااادريب الرياضاااي وعلاااوم الحركاااة م ، بنااااء علاااى ال لاااب المقااادم منهاااا ، ومو 2019/2020الجاااامعي 

 م.12/1/2020( المنعقدة بتاريخ 184بجلسته رقم )
 واف  المجل . :القةار

إقتراح إعتماد إسماء السادة المشرفين على التر ية العملية الخارجية ل الب الفرقاة الرابعاة شاعبة )إدارة رياضاية( للفصال  -8067
قساام اإلدارة الرياضااية والتاارويح ، وموافقااة لجنااة  ورد ماان ام، بناااًء علااى ماا2019/2020الدراسااي األول للعااام الجااامعي 

 م.13/1/2020( المنعقدة بتاريخ 180شئون التعليم وال الب بجلستها رقم )
 



 22 )مـا بعده صفحة      (

                                              (21) 
  دد السا ات  دد المجمو ات الوظةفة اإلس  م
 8 2 مدير عام عادل أحمد فؤاد 1
 8 2 مدير عام إسماعيلأحمد فؤاد  2
 8 2 أخصائي رياضي أول أحمد جالل ع د الكريم 3
 8 2 أخصائي رياضي أول إبراهيم بيومي إبراهيم 4
 8 2 أخصائي رياضي أول محمد عيد محمد علي 5
 8 2 أخصائي رياضي ثان حسين أحمد محمد 6
  8 2 أخصائي رياضي ثان علي عثمان محمد 7

 واف  المجل . :القةار

إقتراح ق ول العاذر المقادم مان ال الاب / محماود محماد تماام. المقياد بالفرقاة الثانياة عان دخاول إمتحاان مقارري  -8068
أساسااااااايات منااااااااهت التر ياااااااة الرياضاااااااية( للفصااااااال الدراساااااااي األول للعاااااااام الجاااااااامعي  –)فسااااااايولوجيا الرياضاااااااة 

ة لجنااااة شاااائون التعلاااايم وال ااااالب م ، بناااااء علااااى مااااا ورد اإلدارة العامااااة للشاااائون ال  يااااة وموافقاااا2019/2020
 م13/1/2020( بتاريخ 180بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار

م لل الباااة / ساااارة طااااهر طاااه. 2019/2020إقتاااراح تأجيااال المعساااكر الدراساااي للفرقاااة الثالثاااة للعاااام الجاااامعي  -8069
بالفرقااة الثالثااة شااعبة )إدارة رياضااية( نظاارًا لظااروف الصااحية، بناااء علااى مااا ورد اإلدارة العامااة للشاائون  ةالمقيااد

 م.13/1/2020( بتاريخ 180ال  ية وموافقة لجنة شئون التعليم وال الب بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القةار

م لل البااة / بيتاار فااايز ميخائياال. 2019/2020تأجياال المعسااكر الدراسااي للفرقااة الثالثااة للعااام الجااامعي  إقتااراح -8070
المقياد بالفرقاة الثالثاة شاعبة )إدارة رياضاية( نظارًا لوجاوده بساجن أسايوط، بنااًء علاى موافقاة لجناة شائون التعلاايم 

 م.13/1/2020( بتاريخ 180وال الب بجلستها رقم )
 مجل .واف  ال :القةار

إقتاراح ق اول العاذر المرضاي المقادم ماان ال الاب / ساامح أحماد ع اد السااتار. المقياد بالفرقاة األولاى عان دخااول  -8071
م ، بناااء علااى ماااا ورد اإلدارة 2019/2020العمليااة وحضااور المعساااكر الدراسااي للعااام الجاااامعي  اإلمتحانااات

 م13/1/2020( بتاريخ 180العامة للشئون ال  ية وموافقة لجنة شئون التعليم وال الب بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القةار

م لل الااب / عاااوني أحمااد ع اااد 2019/2020تأجيااال المعسااكر الدراساااي للفرقااة األولاااى للعااام الجاااامعي  إقتااراح -8072
السااميع ع ااد الاااله. المقيااد بالفرقااة األولااى نظاارًا لوجااوده بمعسااكر تاادري ي لب ولااة الجمهوريااة لرفااع األثقااال تحاا  

قة لجنة شئون التعليم وال االب سنة( ، بناًء على ما ورد نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بأسيوط ومواف20)
 م.13/1/2020( بتاريخ 180بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القةار



 23 )مـا بعده صفحة      (

(22) 
 

بالمساااتوى الراباااع تعلااايم مفتاااوح للعاااام الجاااامعي  تعاااديل إسااام الااادارس/ أساااامة مختاااار ع اااد القاااوي جعفااار. المقيااادإقتاااراح  -8073
افقاة لجناة شائون التعلايم وال االب بجلساتها م إلى )أسامة مختار ع اد القاوي عييفاي جعفار( بنااًء علاى مو 2019/2020

 .م13/1/2020( بتاريخ 180رقم )
 واف  المجل . :القةار

                    

ـ,,,ف ـذاتـا يوميشرـظارًاــا ث نيةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتاتـ
 

                   أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس           أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                                

 عميد الكلية


