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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م16/3/2020  بتاريخ  (201) قمر

 ، مجلـ  الللةـةبمقـة اا ـة  م16/3/2020 موافـ ال الثالثـا  وميـ العاشـة  صـحا ا  ة إنه في تمام السـا 
ورئــة   مألــد الللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ بةئاســة الســألد اذســتات الــد تور/ (201) 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   ب الةياضي و لوم الحة ةرئة  اس  التدري أ.د/  ادل إبةاهة  أ مد -4

  ضوا  
  ضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة  اص  صابة راشدأ.د/  -6

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

  ضوا   اس  اإلدار  الةياضةة والتةويحرئة   سي أبو العحاسرانةا مة أ.د/  -8

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

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

  ضوا  من توي الخبة  أستات متفةغ بقس  اإلدار  الةياضةة والتةويح أ.د/  مةو محمد إبةاهة  -12

  ضوا   ن القس  ويحأستات بقس  اإلدار  الةياضةة والتة  أ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة  -13

  ضوا   ن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة أ.د/  ادل  سني السألد شواف -14

  ضوا   ن القس  أستات بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة أ.د/ محمود  طةة بخألت -15

  ضوا   ن القس  لةياضةةأستات بقس  العلوم التةبوية والنفسةة ا أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد -16
 ضــــــــــوا   ــــــــــن اذســــــــــات    اذستات المسا د بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة أ.م.د/ إنجي  ادل متولي -17

 المسا دين
  ضوا   ن المدرسألن التدريب الةياضي و لوم الحة ة المدرس بقس  د/ طارق محمد  بد هللا بخألت -18

 عن احلضوروأعتذر  

  ضوا  من توي الخبة أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة
  ضوا   ن القس  أستات متفةغ بقس   لوم الصحة الةياضةة أ.د/ سمألة محمد محي الدين أبو شادي -
  ضوا   مدية و د  ضمان الجود  أ.د/ ياسة  سن  امد -

  ضوا  من الخارج لتةبةة والتعلة  بأسألوطو ألل مديةية ا 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.10/3/2020( بتاريخ 200م و محضر الجلسة الطارئة رقم )22/2/2020 بتاريخ( 199) الجلسة رقم محضر -8109
 صادق المجل . :القةار

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.22/2/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8110
 أ ةط المجل   لما . :القةار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن إعتماد الخطة الخمسية لتطوير  -8111

 مالعب ومنشآت الكلية.
 

الخطة الخمسةة 
 للتطوية

نسحة  المستفألدين المسئولةة التنفأل ية والبةامج التنفأل ية للتطويةالخطط 
 اإلنجاز

 معدالت اإلنجاز

 إعادة ترميم حمام السباحة - م2017/2018
إعااااااااادة تشاااااااا ي  وتن اااااااايم مركاااااااا   -

 الخدمة العامة والنادي الصحي

 عميد الكلية. -
وكي  الكلية لشائون خدماة  -

 المجتمع وتنمية البيئة

 طالب الكلية. -
المجتمااااااااااااااااااااااااااااااااااع  -

 الخارجي.

زيارات ميدانية ومتابعة  - 100%
منشاااااااااااااااااااااااااآت الكلياااااااااااااااااااااااااة 

 واإلحتياجات.
 إنشاء صالة اللياقة البدنية. - م2018/2019

إعاااااااادة ترتياااااااب اللاااااااوكر لطاااااااالب  -
 الكلية.

 عميد الكلية. -
وكي  الكلية لشائون خدماة  -

 المجتمع وتنمية البيئة
 رؤساء األقسام -

 طالب الكلية. -
المجتمااااااااااااااااااااااااااااااااااع  -
 لخارجي.ا

 تعيين موظفين للوكر. - 100%
تعياااااااين مسااااااائو  أمااااااان  -

 اللوكر.
 المتابعة اليومية -

إنشااااااء وحاااااادة لعمااااا  المعالجااااااات  - م2019/2020
 اإلحصائية للبحوث العلمية.

إنشااااااء وحااااادة اإلحصااااااء النفساااااي  -
 والتربوية

 عميد الكلية. -
 وكالء الكلية. -
 أعضاء هيئة التدريس. -

أعضاااااااااء هيئاااااااااة  -
 س.التدري
الدراسين بمرحلاة  -

 الدراسات العليا

الم اتبااااااااااات اإلداريااااااااااة  - 50%
لشااراء أجةاا ة حاسااب  لااي 

 للوحدة.

إنشااااااااء أ ادامياااااااة ريا اااااااية فاااااااي  - م2020/2021
 الريا ات المختلفة.

 عم  نادي إجتماعي. -
عماااااااا  ممشاااااااا  ريا ااااااااي حااااااااو   -

 مالعب الكلية.

 عميد الكلية. -
وكي  الكلية لشائون خدماة  -

 ية البيئةالمجتمع وتنم
 مديرمرك الخدمة العامة. -
 أمين عام الكلية -

المجتمااااااااااااااااااااااااااااااااااع  -
 الخارجي.

طااالب وطالبااات  -
 الكلية

عمااااااااااااا  الممارساااااااااااااات  - 40%
اإلدريااااة إلنشاااااء الممشاااا  

 والنادي اإلجتماعي.

إنشاااااااء حضااااااانة بالكليااااااة للسااااااادة  - م2021/2022
 أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

باة إنشاء وحدة الحاسب اآللاي لكتا -
 وطباعة الرسائ  العلمية

 عميد الكلية. -
 وكالء الكلية. -
 أمين الكلية. -

 طالب الكلية. -
 العاملين بالكلية. -
المجتمااااااااااااااااااااااااااااااااااع  -

 الخارجي.
الدارسين بمرحلة  -

 الدراسات العليا

تحديااااااد أمااااااا ن إنشاااااااء  - 20%
 هذه الوحدة.

متابعاااااااااااااااة مااااااااااااااان إدارة  -
 الكلية.

 

 واف  المجل . :القةار
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(3) 
( الااذي ا ري ضــةـقــوةـوطــنـورســ  ةـســ ـمإقتااراإ إرااتراس السااادة األتااي أساامائةم فااي الماادتمر العلمااي الاادولي ) -8112

م بمدينة الغردقاة   بنااءع علا  موافقاة مجاالس األقساام المخات  14/3/2020 – 11تن مه الكلية في الفترة من 
 م.9/3/2020بتاريخ ( المنعقدة 214)وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم 

 

 نوع الححث الححث االس  م

 أ.د/  امل  بد المجألد انصو  1
 د/ محمد صالح أ مد فالح

 م.م/ محمد  بده فاضل القواتي

مقاااارر دراساااااي مقتاااارإ أللعااااااب القاااااوت للفرقااااة األولااااا  ب ليااااة التربياااااة البدنياااااة 
 مةورية اليمنية في  وء متطلبات الجودةوالريا ية جامعة الحديدة بالج

 مشترس

برنااااامر تمرينااااات خاصااااة لتصااااحيط أخطاااااء األداء وتطااااوير ساااارعة حركااااات  أ.د/ أيمن  بده محمد 2
 الرجلين والتوافق الحركي ودقة بعض مةارات الكرة الطائرة

 فردي

عل  الدقة البصرية وتعلم تأثير برنامر تعليمي بإستخدام التمرينات البصرية  د/ ولألد محمد  سألن مةسي 3
 بعض المةارات الدفاعية في كرة السلة

 فردي

تااأثير برناااامر تربياااة حركياااة علااا  البراعاااة الحركياااة لااابعض مساااابقات الميااادان  د/ بسام السألد محمد  بد هللا 4
 والمضمار لدت تالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة

 فردي

م علاا  نمااوذر مااارزانو ألبعاااد الااتعلم علاا  مسااتوت تاااثير برنااامر تعليمااي قااائ د/ أ مد يوسف محمد  سن 5
 التحصي  المعرفي والمةاري في كرة السلة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي

 فردي

برناااامر تعليماااي بأسااالوب الخبااارة الحركياااة وأثاااره علااا  تعلااام بعاااض المةاااارات  د/ أ مد  ادل تمة  محمد 6
 األساسية في هوكي الميدان

 فردي

( علا  تعلام بعاض K.W.Lتأثير إستخدام إساتراتيجية ماا وراء المعرفاة ) -1 لحلة د/ محمد  وض  بد ا 7
المةارات المنةجية في كرة اليد لطالب رعبة التدريس كلياة التربياة الريا اية 

 / جامعة أسيوط
فاعلياااااة إساااااتخدام طريقاااااة )دالتاااااون( علااااا  التحصاااااي  المعرفاااااي لمقاااااارر  -2

ة التربياااة الريا اااية / جامعاااة أساسااايات كااارة الياااد لطاااالب الفرقاااة الثانياااة كليااا
 أسيوط

 فردي

 أ.د/ صالح محمد صالح 8
 د/ خالد محمد  بد اللةي 

 زوجي فعالية برنامر للتدريب العقلي للغواصين المصريين

 د/  ات  فتح هللا محمد 9
 د/محمدمحمود محمد  بدالة ة 
 المهندس/ أ مد  بدالعزيز سألد

وتصااانيع جةااااز ذو التقريااار الفاااوري لاياااا  الدقاااة والسااارعة لالعباااي  تصاااميم
 المبارزة

 مشترس

 فردي الكفااات السلوكية لدت مدربي ريا ة الجمباز بجمةورية مصر العربية د/ محمد السألد شاكة 10
 

 واف  المجل . :القةار

م وتكليف السيد أ.د/ إبراهيم حسين 2020م اليتيم خال  األسبوع األو  من رةر أبري  إقتراإ تن يم مةرجان ليو  -8113
( بتاااااااريخ 171إبااااااراهيم. بااااااذل   بناااااااءع علاااااا  موافقااااااة مجلااااااس قساااااام اإلدارة الريا ااااااية والتاااااارويط بجلسااااااته رقاااااام )

 م.9/3/2020
 يوجل لحألن إشعار أخة. :القةار
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(4) 
ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
إقتراإ تعدي  المسم  الوظيفي للسادة أعضااء هيئاة التادريس األتاي أسامائةم بقسام اإلدارة الريا اية والتارويط   بنااءع علا   -8114

 م وفقاع لما يلي:9/3/2020( بتاريخ 171موافقة مجلس قسم اإلدارة الريا ية والتروير بجلسته رقم )
 التخصص بعد التعديل التخصص ابل التعديل اإلس 

 إدارة المال مة  المال مة أحمد محمد محمدد/ عمرو 
 إدارة ألعاب المضرب ألعاب المضرب د/ محمد حسين إبراهيم
 إدارة مسابقات الميدان والمضمار مسابقات الميدان والمضمار د/ بسام صالإ محمد

 
 واف  المجل . :القةار

ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا ع ق تـا ثق فية:ـس لسً ـ:ـ
ـرج تـي ميةــــم جستير()منحـلـ

إقتراإ منط الباحثة / سمر أحمد سيد حسانين. المقيدة بقسم اإلدارة الريا ية والترويط )من الخارر( درجاة الماجساتير فاي  -8115
"نموذجـمقترحـ  قي لةـاإلستراتيجيةـ تطويرـا تميزـا تنظيمـ ـلاخـمـاإلتمـ لـا مصـر ـــــ التربية الريا ية بعناوان

م  9/3/2020( المنعقادة بتااريخ 171عل  موافقة مجلس قسم اإلدارة الريا ية والتارويط بجلساته رقام ) بناءع  كرةـا يل"ـ
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إلدارة الريا اية والتارويط )مان الخاارر( درجاة الماجساتير فاي إقتراإ منط الباحثة / اسرا فتحي علي حبيب. المقيدة بقسام ا -8116
"رأسـا م مـاإلجتم ي ـوي قتهـب  رضـ ـا ـوظيف ـ ـللـا عـ م ينـب إلتمـ لـا مصـر ـ  كـرةــــــــ التربية الريا ية بعنوان

م  9/3/2020( المنعقاادة بتاااريخ 171بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قساام اإلدارة الريا ااية والتاارويط بجلسااته رقاام )ا طــ ئرة"ـ
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتاااراإ مااانط الباحاااث/ أحماااد راااحاته محماااد حساااين. المقياااد بقسااام التااادريب الريا اااي وعلاااوم الحركاااة )مااان الخاااارر( درجاااة  -8117
يرـإستخلامـبعضـألواتـا تـلري ـا مبتكـرةـي ـىـسـريةـاإلسـتج بةــــــ"تأث الماجستير في التربية الريا ية بعنوان

بنااءع علا  موافقاة مجلاس قسام التادريب الريا اي وعلاوم ومستولـاأللاءـا لف ي ـ  يبـ ـا كـرةـا طـ ئرةـا شـ طئية"ـــــ
( 214)م  وقاارار لجنااة الدراسااات العليااا والبحااوث بجلسااتةا رقاام 3/3/2020( المنعقاادة بتاااريخ 186الحركااة بجلسااته رقاام )

 م.9/3/2020المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :القةار

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
إقتراإ تش ي  لجنة المناقشة والح م للبحث المقدم من الباحثة/ إسالم دسوقي أحمد ذكي. المقيدة بقسام التادريب الريا اي  -8118

"برن مجـتلريب ـمقتـرحــوراه الفلسفة في التربية الريا ية بعناوان وعلوم الحركة )من الخارر( للحصو  عل  درجة دكت
بإستخلامـتـلريب تـمق ومـةـا جسـمـا ك يـةـفـ ـضـوءـا متايـراتـا بيوميك نيكيـةـوتـأثيرهـي ـىـمسـتولــــــــــــ

 من السادة: األلاءـا فن ـ مه رت ـا رك ةـا نصفـلائريةـا قصيرةـوا لف عـب  س يلـ  خ رجـ  يب ـا كومتيه"ـ
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(5) 
 تدريب ريا ي مال مة بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركةأستاذ   محمود  سن  سألن العةبي.أ.د/  -1

  لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط )مشرفاع(ب
 ية الريا ية / جامعة بني سويف )مشرفاع(أستاذ المي اني ا الحيوية وعميد كلية التربطارق فاروق  بد الصمد.   أ.د/  -2
 الكاراتيه ورئيس قسم المنازالت والريا ات الفرداة ب لية التربية الريا يةأستاذ .  صفا  صالح  سألنأ.د/  -3

 اع(ناقش)م للبنات بالج يرة / جامعة حلوان
 ريا ي وعلوم الحركة أستاذ تدريب ريا ي مصارعة بقسم التدريب الصالح  بد الجابة  بد الحافظ. أ.د/  -4

 )مناقشاع(ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط 
 تدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  تدريب أستاذ مساعد بقسم ال.  صالح  بد القادر  تةي أ.م.د/  -5

 )مشرفاع( الدفاع عن النفس ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوطريا ي ريا ات 
م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )بناءع عل  موافقة مجلس 

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

عباااد المالااا . المقياااد بقسااام التااادريب  إقتاااراإ تشااا ي  لجناااة المناقشاااة والح ااام للبحاااث المقااادم مااان الباحاااث/ سااايد هارااام سااايد -8119
"برنـــ مجـالريا اااي وعلاااوم الحركاااة )مااان الخاااارر( للحصاااو  علااا  درجاااة دكتاااوراه الفلسااافة فاااي التربياااة الريا اااية بعناااوان 

تلريب ـنوي ـوفقً ـ بعضـا متايراتـا بيوميك نيكيـةـ مركـةـا ـذرايينـوتـأثيرهـي ـىـا مسـتولـا رقمـ ــــــــ
 من السادة:  سب م ـا فراشة"ـ

 تدريب ريا ي مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب الريا ي أستاذ   فؤاد رزق  بد الحكة .د/ أ. -1
 (مناقشاع  لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط )وعلوم الحركة ب

 للبنين / لريا ية  لية التربية ابقسم أصو  التربية الريا ية بأستاذ المي اني ا الحيوية أمال جابة متولي شةار . أ.د/  -2
 جامعة األس ندرية )مشرفاع(

 أستاذ تدريب الريا ات المائية بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة صالح محمد صالح. أ.د/  -3
 (ووكي  كلية التربية الريا ية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / جامعة أسيوط )مشرفاع 

 يا ات المائية ورئيس قسم الريا ات المائية ب لية التربية الريا ية / أستاذ الر أ.د/ خالد  سن محمد توفأل .   -4
 جامعة المنيا )مناقشاع(

 تدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  تدريب أستاذ مساعد بقسم ال خالد محمد  بد اللةي .أ.م.د/  -5
 )مشرفاع( ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط الريا ات المائية

م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186فقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )بناءع عل  موا
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

أحمد عبد هللا حسن. المقياد بقسام التادريب الريا اي  إقتراإ تش ي  لجنة المناقشة والح م للبحث المقدم من الباحث/ م ي -8120
"تأثيرـبرنـ مجـتـلريب ـــوعلوم الحركة )من الخارر( للحصو  عل  درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الريا ية بعنوان 

 من السادة: بإستخلامـاأللاءاتـا مه ريةـا مركبةـي ىـمستولـاأللاءـا بلن ـوا مه ر ـ ن شئـكرةـا قلم"ـ
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(6) 
 تدريب ريا ي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الريا ي أستاذ   مد ت شواي طوس.أ.د/  -1

 (مناقشاع  لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط )وعلوم الحركة ب
 دريب الريا ي وعلوم الحركة أستاذ تدريب ريا ي كرة القدم بقسم التمحمد إبةاهة  محمود سلطان. أ.د/  -2

 (ووكي  كلية التربية الريا ية  لشئون التعليم والطالب السابق / جامعة أسيوط )مشرفاع 
 أستاذ كرة القدم بقسم الريا ات الجماعية وريا ات المضرب ب لية التربية أ.د/ ياسة محفوظ الجوهةي.   -3

 الريا ية / جامعة بنةا )مناقشاع(
 ب لية التربية الريا ية تدريب الريا ي وعلوم الحركة الالتدريب الريا ي بقسم أستاذ  حمد.أ مد خضةي مأ.د/ -4

 )مشرفاع( / جامعة أسيوط
م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186بناءع عل  موافقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتراإ تش ي  لجنة المناقشة والح م للبحاث المقادم مان الباحاث/ هشاام أحماد محماود علاي. المقياد بقسام المنااهر وتادريس  -8121
ــررــت"التربياااة الريا اااية )مااان الخاااارر( للحصاااو  علااا  درجاااة دكتاااوراه الفلسااافة فاااي التربياااة الريا اااية بعناااوان  ــويمـمقـ قـ

"ـأس سي تـا تمرين تـ ط  ـك يةـا تربيةـا ري ضيةـج معةـأسيوطـفـ ـضـوءـمعـ ييرـضـم نـا جـولةـاإليتمـ لــــــ
 من السادة: 

 بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  كرة طائرةأستاذ .   أيمن  بده محمد محمدأ.د/ -1
 ()مناقشاع   لية التربية الريا ية / جامعة أسيوطب

 أستاذ كرة اليد بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية/ مصطفى أ مد  بد الوهاب السحا ي. دأ. -2
 (ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط )مشرفاع 

 أستاذ تدريب التمرينات األاقاعية بقسم تدريب التمرينات اإلاقاعية والجمباز أ.د/ أماني و ألد إبةاهة  فهمي.  -3
 ة الريا ية للبنات بالج يرة / جامعة حلوان )مناقشاع(الفني ب لية التربي

 أستاذ مساعد بقسم تدريب التمرينات اإلاقاعية والجمباز الفني تخص  تدريب أ.م.د/  بألة و ألد  بد الغني.  -4
 التمرينات األاقاعية ب لية التربية الريا ية للبنات بالج يرة / جامعة حلوان )مشرفاع(

م  1/3/2020( المنعقااادة بتااااريخ 181قساام المنااااهر وتاادريس التربياااة الريا ااية بجلساااته رقاام )بناااءع علااا  موافقااة مجلاااس 
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

قباااري أحمااد. المقيااد بقساام علااوم الصااحة  إقتااراإ تشاا ي  لجنااة المناقشااة والح اام للبحااث المقاادم ماان الباحااث/ هشااام محمااد -8122
"تــأثيرـبرنــ مجـتمرينــ تـالريا اية )ماان الخااارر( للحصااو  علاا  درجاة دكتااوراه الفلساافة فااي التربيااة الريا اية بعنااوان 

تأهي يـةـي ــىـإسـتع لةـكفــ ءةـمفصـمـا مــوضـوا عضــ تـا ع م ـةـي يــهـبعـلـا منظــ رـا جرامـ ـ عــ جـإمتكــ  ـــــــ
 من السادة: ا مفصم"ـ

 أستاذ اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني المتفرغ بقسم علوم الصحة   محمد ادري  بد هللا بكةي./ أ.د -1
 (مشرفاع )الريا ية ب لية التربية الريا ية للنبين بالةرم / جامعة حلوان 
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(7) 
 ميد كلية التربية اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني بقسم علوم الصحة الريا ية وعأستاذ رجب  امل محمد. أ.د/  -2

 الريا ية / جامعة الوادي الجديد )مشرفاع(
 أستاذ جراحة الع ام ب لية الطب / جامعة أسيوط )مشرفاع( ات  جالل الدين ت ي.                       أ.د/  -3
 ة أستاذ اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني ورئيس قسم علوم الصحة الريا يأ.د/ مجدي محمود و وك.   -4

 ب لية التربية الريا ية / جامعة طنطا )مناقشاع(
 اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني بقسم علوم الصحة الريا يةأستاذ  محمود فاروق صبةه.أ.د/  -5

 (مناقشاع ) ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقاارار لجناااة 4/3/2020ة بتاااريخ ( المنعقااد68بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
عيااد بقساام المناااهر إقتااراإ تشاا ي  لجنااة المناقشااة والح اام للبحااث المقاادم ماان الباحااث/ مصااطف  أبااو السااعود عبااد هللا. الم -8123

"تــأثيرـبرنــ مجـتع يمــ ـــوتاادريس التربيااة الريا ااية للحصااو  علاا  درجااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان 
بإستخلامـأس و ـا نمذجةـي ىـتع مـبعضـا مه راتـاألس سيةـف ـكرةـا قلمـ ت ميـذـمرم ـةـاإليـلالـا مهنـ ـــــ

ـمن السادة: بملارسـا تربيةـا فكرية"ـ
 أستاذ علم النفس الريا ي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الريا يةماد سمألة محمود.  أ.د/  -1

 / جامعة أسيوط )مشرفاع( لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق كلية التربية الريا يةووكي  
   كلية التربية أستاذ تدريب كرة القدم بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة ووكيأ.د/ أشةف محمد موسى.  -2

 الريا ية لشئون التعليم والطالب / جامعة جنوب الوادي )مناقشاع(
 كرة اليد بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية ب لية التربية  أستاذمصطفى أ مد  بد الوهاب السحا ي.  أ.د/  -3

 الريا ية / جامعة أسيوط )مناقشاع(
 ة اليد بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية ب لية التربية الريا ية / كر  أستاذ نان محمد أ مد جعةصة.  أ.د/  -4

 جامعة أسيوط )مشرفاع(
م  1/3/2020( المنعقااادة بتااااريخ 181بناااءع علااا  موافقااة مجلاااس قساام المنااااهر وتاادريس التربياااة الريا ااية بجلساااته رقاام )

 م.9/3/2020تاريخ ( المنعقدة ب214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـلكتوراه(ـ–شكيمـهيئةـاإلشرافــتتعليمـ)ـ
. األسااتاذ المساااعد بقساام المناااهر وتاادريس التربيااة الريا ااية إلاا  إيمــان ســألد أ مــد محمــدإ ااافة الساايدة الاادكتورة/ إقتااراإ  -8124

لمنااهر وتادريس التربياة الريا اية بقسام ا قيادلم. اولياد عصامم ماراد رارادالمقدم مان الباحاث/ هيئة اإلرراف عل  البحث 
تــأثيرـبرنــ مجـتع يمــ ـبإســتخلامـأســ و ـــــ"فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان دكتااوراه الفلساافة لحصااو  علاا  درجااة ل

بعــد لتصاابط هيئااة اإلرااراف  ا تك مــمـا تعــ ون ـ  مهــ مـا مجــزأةـي ــىـبعــضـنــواتجـا ــتع مـفــ ـا كــرةـا طــ ئرةـ"
   التعديل مكونة من الساد :
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                                                (8) 
 بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  كرة طائرةأستاذ .   أيمن  بده محمد محمدأ.د/  -1

  لية التربية الريا ية / جامعة أسيوطب
 تخص  كرة طائرة مساعد بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية أستاذ.  إيمان سألد أ مدد/ م.أ. -2

 أسيوط/ جامعة   لية التربية الريا يةب
 المدر  بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  كرة طائرةبكة أنور تهامي محمد.  د/  -3

 أسيوط/ جامعة   لية التربية الريا يةب
م  1/3/2020عقااادة بتااااريخ ( المن181بناااءع علااا  موافقااة مجلاااس قساام المنااااهر وتاادريس التربياااة الريا ااية بجلساااته رقاام )

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ــ
والتارويط للحصاو   إقتراإ تسجي  البحث المقدم مان الباحثاة/ إلةاام بادري كاما . المادر  المسااعد بقسام اإلدارة الريا اية -8125

ــ ي ــــعلااا  درجاااة دكتاااوراه الفلسااافة فاااي التربياااة الريا اااية بعناااوان  ــ زـاإليقـ ــةـا جمبـ ــوضـبري ضـ ــتراتيجيةـ  نهـ "إسـ
 وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة:  بجمهوريةـمصرـا عربيةـف ـضوءـإلارةـا جولةـا تسويقية"

 دارة الريا ية والترويط وعميد كلية اإلدارة الريا ية بقسم اإل أستاذأ.د/ جمال محمد  لي يوسف.   -1
 جامعة أسيوطالتربية الريا ية / 

 أستاذ اإلدارة الريا ية ورئيس قسم اإلدارة الريا ية أ.د/ رانةا مةسي أبو العحاس  بد العزيز.  -2
 والترويط ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 الريا ية والترويط تخص  إدارة ريا ية أستاذ مساعد بقسم اإلدارةأ.م.د/ شةما  صالح سألد.   -3
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقارار لجناة 9/3/2020( المنعقادة بتااريخ 171بناءع عل  موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الريا اية والتارويط بجلساته رقام )
 .م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :رالقةا

إقتاراإ تسااجي  البحاث المقاادم مان الباحااث/ محماد عبااد الاارحمن زكاي فا اا . المقياد بقساام اإلدارة الريا اية والتاارويط )ماان  -8126
"إســتراتيجيةـ تطــويرـبعــضـا مشــ ري ـالخاارر( للحصااو  علا  درجااة دكتااوراه الفلسافة فااي التربيااة الريا اية بعنااوان 

 وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة:  ءـاإلقتص ل "ا قوميةـا ري ضيةـف ـضوءـا ذك 
 أستاذ إدارة الريا ات المائية ورئيس قسم اإلدارة الريا ية والترويط سابقاع أ.د/  مةو محمد إبةاهة .  -1

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 يا ية والترويط أستاذ اإلدارة الريا ية بقسم اإلدارة الر أ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة .  -2

 جامعة أسيوطووكي  كلية التربية الريا ية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاع / 
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الريا ية والترويط تخص  إدارة ريا يةأ.م.د/ شةما  صالح سألد.   -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقارار لجناة 9/3/2020( المنعقادة بتااريخ 171الريا اية والتارويط بجلساته رقام ) بناءع عل  موافقاة مجلاس قسام اإلدارة

 م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )
 واف  المجل . :القةار



 10 )مـا بعده صفحة      (

(9) 
الريا اي وعلاوم الحركاة )مان إقتراإ تسجي  البحث المقدم من الباحث/ محمود محمد فض  إبراهيم. المقيد بقسام التادريب  -8127

"تأثيرـتلري ـاأللاءاتـا مه ريةـا مركبـةــالخارر( للحصو  عل  درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الريا ية بعنوان 
وتشا ي  هيئاة اإلراراف مان  يةـا ترللـا مرك ـي ىـف ي يةـا هجومـا خ طفـ للـاليب ـكـرةـا يـل"ــربإستخلامـس

 السادة: 
 أستاذ تدريب ريا ي كرة اليد ورئيس قسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة     أ مد. أ.د/  ادل إبةاهة  -1

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 أستاذ تدريب ريا ي كرة اليد بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة   أ.د/ طارق صالح الدين سألد. -2

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  كرة يد    و سألد  سن.  أ.م.د/  مة  -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186بناءع عل  موافقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )

 م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214) لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم
 واف  المجل . :القةار

إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحااث/  ااياء الاادين عبااد الحااافع محمااد. المقيااد بقساام علااوم الصااحة الريا ااية )ماان  -8128
إلسـتع لةــ"تـأثيرـبرنـ مجـتـأهي  ـبـلن ـــــالخارر( للحصو  عل  درجة دكتوراه الفلسفة فاي التربياة الريا اية بعناوان 
 وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة:  ا كف ءةـا وظيفيةـ مفصمـا ركبةـبعلـجرامةـتقويمـتقوسـا س ق"

أستاذ جراحة الع ام ومدير وحدة مناظير المفاص  وإصابات الريا ة ب لية أ.د/ هشام  بد الة ة  القاضي.  -1
 الطب / جامعة أسيوط

 اذ اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني بقسم علوم الصحة أستأ.د/ محمود فاروق صبةه  بد هللا.   -2
 الريا ية ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقاارار لجناااة 9/2/2020( المنعقاادة بتاااريخ 67بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )
 م9/3/2020خ ( المنعقدة بتاري214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتراإ تسجي  البحث المقدم من الباحث/ كما  كمي  وهيب. المقيد بقسم علوم الصحة الريا اية )مان الخاارر( للحصاو   -8129
"تأثيرـبرن مجـري ض ـي ـىـبعـضـا قي سـ تـا مورفو وجيـةـــــعل  درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الريا ية بعنوان 

 وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة:  جيةـوا كف ءةـاإلجتم ييةـ للـت ميذـا لمجـ)ا ق ب ينـ  تع م("وا فسيو و
 أستاذ فسيولوجيا الريا ة ورئيس قسم علوم الصحة الريا يةأ.د/  ماد الدين شعحان  لي.     -1

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 عد بقسم العلوم التربوية والنفسية الريا ية تخص  علم أستاذ مساأ.م.د/ شةما   لي محمد لولي.  -2

 اإلجتماع الريا ي ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  تربية صحيةأ.م.د/ نسةين نادي  بد الجألد محمد.  -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقاارار لجناااة 4/3/2020( المنعقاادة بتاااريخ 68سااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )بناااءع علاا  موافقااة مجلااس ق

 م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )
 واف  المجل . :القةار

 



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10) 
ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ

ماام سايد أحماد. المعيادة بقسام التادريب الريا اي وعلاوم الحركاة إقتراإ تسجي  البحث المقدم من الباحثة/ بسمة إ -8130
"تــأثيرـبرنــ مجـتــلري ـمقتــرحــبإســتخلامـللحصااو  علاا  درجااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان 

مـمـواجزـ ـللـت ميـذاتـا مرم ـةـــــ60ا قلراتـا توافقيةـي ىـمسـتولـاـأللاءـا مهـ ر ـوا رقمـ ـ مسـ بقةــــــ
 ش ي  هيئة اإلرراف من السادة :وت اإليلاليةـا ري ضية"

 أستاذ تدريب ريا ي مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الريا ي أ.د/ محمود  طةة بخألت.       -1
 وعلوم الحركة ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 خص  مسابقات أستاذ مساعد بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة تأ.م.د/ أ مد إسما ألل أ مد محمد.  -2
 الميدان والمضمار ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 مدر  بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  مسابقات الميدان والمضمارد/ اذمألة  بدالستار  سن. -3
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186جلساته رقام )بناءع عل  موافقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة ب
 .م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحثااة/ ساامر ناصاار عبااد هللا علااي. المقياادة بقساام التاادريب الريا ااي وعلااوم  -8131
ــةــمااان الخاااارر( للحصاااو  علااا  درجاااة الماجساااتير فاااي التربياااة الريا اااية بعناااوان الحركاااة ) ــيةـتم ي يـ "لراسـ

وتشا ي  هيئاة   مق رنةـف ي يةـاأللاءاتـا لف ييةـوي قته ـب  مسـ م تـا لف ييـةـفـ ـا كـرةـا طـ ئرة"ـــــ
 اإلرراف من السادة :

 ا ي وعلوم الحركةأستاذ التدريب الريا ي بقسم التدريب الريأ.د/ أ مد خضةي محمد.    -1
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  تدريب ريا يأ.م.د/ مةو  رمضان محمود.  -2
 الكرة الطائرة ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

  ي وعلوم الحركة تخص  تدريب ريا ي مدر  بقسم التدريب الرياد/  بد الة من  سألن إبةاهة .        -3
 الكرة الطائرة ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186بناءع عل  موافقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )
 .م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحااث/ خالااد عبااد الناصاار عبااد الاارحمن مقااار. المقيااد بقساام التاادريب الريا ااي وعلااوم  -8132
ــلريب ـبإســتخلامـــالحركااة )ماان الخااارر( للحصااو  علاا  درجااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان  ــ مجـت "برن

تأثيرهـي ىـا قوةـاإلنفج ريةـ  مرم ـةـاألس سـيةـوا مسـتولـا رقمـ ـ ـللـن شـئ ـا وثـ ــــــــاألس و ـا ب  يست ـو
 وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : ا ث ث "
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                                              (11) 
 لتدريب الريا ي أستاذ تدريب ريا ي مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم اأ.د/ فؤاد رزق  بد الحكة .   -1

 وعلوم الحركة ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 أستاذ تدريب ريا ي مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب الريا ي أ.د/  امد  سألن أ مد.   -2

 وعلوم الحركة ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 قسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  تدريب ريا ي أستاذ مساعد بأ.م.د/ محمد إبةاهة   لي.   -3

 مسابقات الميدان والمضمار ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186بناءع عل  موافقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام )

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214قم )لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا ر 

 واف  المجل . :القةار

إقتراإ تسجي  البحث المقدم من الباحث/ أحماد أساامة لطفاي عباد الح ايع. المقياد بقسام التادريب الريا اي وعلاوم الحركاة  -8133
يب تـا نوييــةـ"تــأثيرـإســتخلامـا تــلر)مان الخااارر( للحصااو  علاا  درجاة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعناوان 

وتشا ي  هيئاة اإلراراف مان  ي ىـبعضـا قلراتـا توافقيةـومستولـألاءـمه رةـا تصوي ـ للـن شئ ـكرةـا س ة"
 السادة :

 أستاذ التدريب الريا ي بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركةأ.د/ أ مد صالح الدين محمد اةا ة.  -1
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 أستاذ التدريب الريا ي بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة ب لية التربية الريا ية اسة  سن  امد.  أ.د/ ي -2
 / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الريا ي وعلوم الحركة تخص  تدريب ريا يأ.م.د/ إنجي  ادل متولي.   -3
  رة السلة ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقارار 3/3/2020( المنعقادة بتااريخ 186موافقة مجلس قسم التدريب الريا ي وعلاوم الحركاة بجلساته رقام ) بناءع عل 
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

تسجي  البحث المقدم من الباحثة/ فدوة بغادادي وهاب هللا مريناي. المقيادة بقسام المنااهر وتادريس التربياة الريا اية  إقتراإ -8134
"تأثيرـبرن مجـتربيةـمركيـةـي ـىـخفـضــــ)من الخارر( للحصو  عل  درجة الماجستير في التربية الريا اية بعناوان 

را ـطيـفـا تومـلـب  مرم ـةـاألو ـىـمـنـا تع ـيمـــــــبعضـاألنم طـا س وكيةـا نمطيةـا تكراريةـ ـللـأطفـ مـإضـطـــ
 وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : األس س "

 أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهر وتدريس التربية الريا يةأ.د/  امل  بد المجألد انصو .  -1
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد الصحة النفسية ب لية التربية / جامعة أسيوط    أ.م.د/ مصطفى  بد المحسن الحديبي.        -2
 المدر  بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  هوكي الميدان د/ خالد أبو السعود  بد هللا. -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  1/3/2020( المنعقااادة بتااااريخ 181م )بناااءع علااا  موافقااة مجلاااس قساام المنااااهر وتاادريس التربياااة الريا ااية بجلساااته رقاا

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار
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(12) 
إقتراإ تسجي  البحث المقادم مان الباحاث/ محسان صاديق عاالم حساانين. المقياد بقسام المنااهر وتادريس التربياة الريا اية  -8135

"تأثيرـأستخلامـنموذجـويت  ـي ـىـبعـضـــالخارر( للحصو  عل  درجة الماجستير في التربية الريا ية بعنوان  )من
   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : مخرج تـا تع مـف ـا كرةـا ط ئرةـ للـت ميذـا مرم ةـاإليلالية"

 الريا ية تخص  كرة طائرةأستاذ بقسم المناهر وتدريس التربية أ.د/ أيمن  بده محمد محمد.    -1
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  كرة طائرةأ.م.د/ إيمان سألد أ مد.   -2
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 ا ية تخص  كرة طائرةالمدر  بقسم المناهر وتدريس التربية الريد/ بكة أنور تهامي محمد.   -3
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  1/3/2020( المنعقااادة بتااااريخ 181بناااءع علااا  موافقااة مجلاااس قساام المنااااهر وتاادريس التربياااة الريا ااية بجلساااته رقاام )
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 جل .واف  الم :القةار

إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحااث/ محمااد عبااد الاارازق عبااد الفضااي  محمااد. المقيااد بقساام المناااهر وتاادريس التربيااة  -8136
ــ ــالريا اااية )مااان الخاااارر( للحصاااو  علااا  درجاااة الماجساااتير فاااي التربياااة الريا اااية بعناااوان  ــ مجـتع يمـ ــأثيرـبرنـ "تـ

تولـاـأللاءـ ـبعضـا مهـ راتـاألس سـيةـفـ ـكـرةـا قـلمــــــــبإستخلامـإستراتيجيةـا تع مـمتىـا ـتمكنـي ـىـمســــ
   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة :  ت ميذـا مرم ةـاإليلاليةـبمم فظةـسوه ج"

 أستاذ تدريس كرة السلة بقسم المناهر وتدريس التربية الريا يةأ.د/  ادل  سني السألد.   -1
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 المدر  بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  كرة قدممود  لي محمد.  د/  صام مح -2
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 المدر  بقسم المناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  هوكي الميداند/ أ مد  ادل تمة  محمد.   -3
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  1/3/2020( المنعقااادة بتااااريخ 181س قساام المنااااهر وتاادريس التربياااة الريا ااية بجلساااته رقاام )بناااءع علااا  موافقااة مجلااا
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

م علاااوم الصاااحة الريا اااية )مااان الخاااارر( إقتاااراإ تساااجي  البحاااث المقااادم مااان الباحثاااة/ هااادير صاااالإ ساااالم. المقيااادة بقسااا -8137
"تأثيرـبرن مجـتـأهي  ـبإسـتخلامـا وسـطـا مـ ئ ـي ـىــــــللحصو  عل  درجة الماجستير في التربية الريا ية بعنوان 

   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : يض تـا طرفـا سف  ـومفصمـا ركبةـم ـبعلـجرامةـتثبيتـكسرـا رضفة"
 أستاذ فسيولوجيا الريا ة ورئيس قسم علوم الصحة الريا يةلي.  أ.د/  ماد الدين شعحان   -1

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 المدر  بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  إصابات ريا يةد/ إسةا   طا المحمدي أبوشعألة .  -2

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 ر  بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  تربية صحيةالمدد/ أ مد محمود  ثمان  بد الجألد.  -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقاارار لجناااة 4/3/2020( المنعقاادة بتاااريخ 68بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :رالقةا
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(13) 
إقتراإ تساجي  البحاث المقادم مان الباحاث/ محماد بادر داود. المقياد بقسام علاوم الصاحة الريا اية )مان الخاارر( للحصاو   -8138

"تـأثيرـفتـرةـاإلستشـف ءـا مـرار ـي ـىـاإلجهـ لـواأل ـمـا عضـ  ـــــــــعل  درجة الماجستير فاي التربياة الريا اية بعناوان 
   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : فيةـ للـا ري ضيين"ا متأخرـوا كف ءةـا وظي

 أستاذ فسيولوجيا الريا ة ورئيس قسم علوم الصحة الريا يةأ.د/  ماد الدين شعحان  لي.   -1
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 يةالمدر  بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  إصابات ريا د/ إسةا   طا المحمدي أبوشعألة .  -2
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 المدر  بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  تربية صحيةد/ أ مد محمود  ثمان  بد الجألد.  -3
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

ناااة م  وقاارار لج4/3/2020( المنعقاادة بتاااريخ 68بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحااث/ محمااد عبااد ال اااهر عبااد الناصاار. المقيااد بقساام علااوم الصااحة الريا ااية )ماان  -8139
"تأثيرـبرن مجـتـأهي  ـي ـىـبعـضـا متايـراتـــــبعناوان الخارر( للحصو  عل  درجة الماجستير في التربية الريا اية 

وتش ي  هيئاة اإلراراف مان الساادة  ا بيوكيمي ئيةـوا فسيو وجيةـ للـمرضىـا سكرـا نوعـا ث ن ـ كب رـا سن"
:   
 أستاذ ورئيس قسم الباطنة ب لية الطب / جامعة أسيوطأ.د/  ال  الدين  بد المنع  السألد.   -1
 أستاذ فسيولوجيا الريا ة ورئيس قسم علوم الصحة الريا يةن  لي.  أ.د/  ماد الدين شعحا -2

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 المدر  بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  إصابات ريا ية. محمد فاروق إبةاهة د/  -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقاارار لجناااة 4/3/2020( المنعقاادة بتاااريخ 68ية بجلسااته رقااام )بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا اا

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ر( إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحثااة/ دعاااء عبااد الناصاار ساايد. المقياادة بقساام علااوم الصااحة الريا ااية )ماان الخااار  -8140
ــىـضــمورـيضــ تـا طــرفــــللحصااو  علاا  درجااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان  "تــأثيرـبرنــ مجـتــأهي  ـي 

   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : ا سف  ـم ـبعلـجرام تـكسورـيض مـا س ق"
 سيوطأستاذ جراحة الع ام والكسور والمفاص  ب لية الطب / جامعة أأ.د/ محمد محمد  بد الحمألد.   -1
 أستاذ اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني بقسم علوم الصحة الريا يةمحمود فاروق صبةه  بد هللا. أ.د/  -2

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم الروماتي م والتأهي  والطب الطبيعي ب لية الطب/ جامعة أسيوطأ.م.د/ سمة  سألن جمعة.   -3

م  وقاارار لجناااة 9/2/2020( المنعقاادة بتاااريخ 67فقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )بناااءع علاا  موا
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار
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(14) 
بقساام علااوم الصااحة الريا ااية )ماان الخااارر(  إقتااراإ تسااجي  البحااث المقاادم ماان الباحثااة/  الء علااي محمااد محمااود. المقياادة -8141

"برنـ مجـوقـ ئ ـصـم ـمقتـرحـ اصـ ب تـا شـ ئعةـ ـللــــــــللحصو  علا  درجاة الماجساتير فاي التربياة الريا اية بعناوان 
   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : اليب تـكرةـا قلمـا نس ئيةـبجمهوريةـمصرـا عربية"

 ارة الريا ية بقسم اإلدارة الريا ية والترويط وعميد كلية التربية أستاذ اإلدأ.د/ جمال محمد  لي يوسف.   -1
 الريا ية / جامعة أسيوط

 أستاذ اإلصابات الريا ية والتأهي  البدني بقسم علوم الصحة الريا يةمحمود فاروق صبةه  بد هللا. أ.د/  -2
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

   بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  إصابات ريا ية ب لية التربية المدر د/ محمد فاروق إبةاهة .   -3
 الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقاارار لجناااة 9/2/2020( المنعقاادة بتاااريخ 67بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :قةارال

إقتراإ تسجي  البحث المقدم من الباحثاة/ ناورا عباد المحسان عباد العاا  جااد الحاق. المقيادة بقسام علاوم الصاحة الريا اية  -8142
"تــأثيرـبرنــ مجـتــأهي  ـبإســتخلامــــ)ماان الخااارر( للحصااو  علاا  درجااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان 

نـوضــع ـا تطويــمـوا تقصــيرـي ــىـتأهيــمـا عمــولـا فقــر ـويضــ تـا ظهــرـــــاإلنقبــ ضـا عضــ  ـاأليزومتــر ـمـــ
   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : ا متأثرةـبإ ته  ـيرقـا نس ـ للـا سيلات"

  /الطب لية ورئيس قسم الروماتي م والتأهي  والطب الطبيعي ب  ذأستاإيمان عحاس محمود القاضي.     أ.د/ -1
 جامعة أسيوط

 المدر  بقسم علوم الصحة الريا ية تخص  إصابات ريا ية   طا المحمدي أبوشعألة . د/ إسةا -2
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

م  وقاارار لجناااة 9/2/2020( المنعقاادة بتاااريخ 67بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )
 م.9/3/2020منعقدة بتاريخ ( ال214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل  م  مخاطحة اس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة إلضافة مشةف تخصص تدريب رياضي. :القةار

إقتراإ تسجي  البحث المقدم من الباحث/ عبد الع ي  مصطف  ب ار. المقياد بقسام العلاوم التربوياة والنفساية الريا اية )مان  -8143
"تــأثيرـبرنــ مجـنفســ ـمركــ ـبإســتخلامـــجااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان الخااارر( للحصااو  علاا  در 

   وتش ي  هيئة اإلرراف من السادة : ا ع جـا معرف ـا س وك ـي ىـجولةـا مي ةـ للـمرضىـا ج ط تـا لم غية"
 الريا ية أستاذ علم النفس الريا ي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية ماد سمألة محمود.   أ.د/ -1

 ة أسيوطلجامعب لية التربية الريا ية / 
 أستاذ ورئيس قسم المخ واألعصاب ب لية الطب / جامعة أسيوطأ.د/ محمد أ مد  بد الة من.   -2
 مدر  بقسم العلوم التربوية والنفسية الريا ية تخص  علم نفس ريا يد/ محمد السألد شاكة عحاس.   -3

 أسيوط ب لية التربية الريا ية / جامعة
م  وقارار 4/3/2020( المنعقادة بتااريخ 73بناءع عل  موافقة مجلس قسام العلاوم التربوياة والنفساية الريا اية بجلساته رقام )

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار
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(15) 
ـم جستير(ـ-)قيلـط  ـلراس تـي ي ــ

إقتااراإ قيااد الطالااب/ مشاااري حطاااب حاااجم حساان. )وافااد كااويتي( بصاافة نةائيااة بمرحلااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية  -8144
م تااااريخ موافقاااة 20/10/2019م   إعتبااااراع مااان2019/2020بقسااام المنااااهر وتااادريس التربياااة الريا اااية للعاااام الجاااامعي 
ماان الساايد أ.د/ نائااب رئاايس الجامعااة لشاائون الدراسااات العليااا  مجلااس الكليااة علاا  قيااده بصاافة مبدئيااة   بناااءع علاا  مااا ورد

( المنعقااااادة بتااااااريخ 214م   وموافقاااااة لجناااااة الدراساااااات العلياااااا والبحاااااوث بجلساااااتةا رقااااام )27/2/2020والبحاااااوث بتااااااريخ 
 م.9/3/2020

 واف  المجل . :القةار

ي التربيااة الريا ااية بقساام المناااهر وتاادريس التربيااة إقتااراإ قيااد الطااالب األتااي أساامائةم بصاافة نةائيااة بمرحلااة الماجسااتير فاا -8145
م غياااب 2018/2019م   وإعتباااراع تغياابةم عاان أداء إمتحانااات العااام الما ااي 2019/2020الريا ااية للعااام الجااامعي 

م   6/2/2020بعذر مقبو    بناءع عل  موافقة السيد أ.د/ نائاب رئايس الجامعاة لشائون الدراساات العلياا والبحاوث بتااريخ 
 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214وافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )وم

 

ـا قسمـا جنسيةـاإلسمـم
المنااااااااااااااااهر وتااااااااااااااادريس   ويتي ناصر هويدي الةاجري  -1

  ويتي ناصر مطلق الحميدي المطيري  -2 التربية الريا ية
  ويتي محمد سليمان عني ان -3

 
 واف  المجل . :القةار

إقتااراإ قيااد الطااالب األتااي أساامائةم بصاافة مبدئيااة بمرحلااة الماجسااتير فااي التربيااة الريا ااية باألقسااام المو ااحة  يمااا يلااي  -8146
م   بناءع عل  ما ورد من السيد أ.د/ نائاب رئايس الجامعاة لشائون الدراساات العلياا والبحاوث 2019/2020للعام الجامعي 

 م.4/3/2020بتاريخ 
ـا جنسيةـاإلسمـا جنسيةـاإلسم

 قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية

  ويتي خالد نافع عوض منة  محمد العن ي  -18  ويتي عيس  أحمد سالم خليفة حمد الحميدة -1

  ويتي سالم عبد هللا محمد حديد سعد -19  ويتي مساعد بدر راريد فةد الضرباإ -2

  ويتي محمد عبد هللا عوض مرزوق بدر العتيبي -20  ويتي الحميدي عبد هللا محمد خالد رجاء العجمي -3

  ويتي خالد ذعار  يحان ذعار ذائر العبدلي -21  ويتي فرحان حمد فرحان حسن الدهام الشمري  -4

  ويتي خلف عوض خلف منور ظاري رافد المطيري  -22  ويتي عبد الرحمن ماجد مرزوق عيد السالم -5

  ويتي مبارس ماجد عبد هللا جضعان زايد العتيبي -23  ويتي طيري بدر فةد عماش عبد العالي زيد الم -6

  ويتي خالد نواف خالد محمد رديد الطاحو  -24  ويتي عبد الع ي  بندر عبد هللا رفاع يازي الحربي -7

  ويتي أنور محمد رريد خليف الرريدي -25  ويتي عبد الرحمن هادي فالإ بتا  مدعر المطيري  -8

  ويتي عبد هللا فالإ مجب  صالط عطران العازمي -26  ويتي حسن حسين أبو رلفهفةد محمد م -9

  ويتي عبد الع ي  محمد عبد هللا يلوم حسين -27  ويتي عبد هللا فرإ مطلق هذا  الصواغ -10

  ويتي فةد عامر مبارس فةد يربيب العجمي -28  ويتي محمد سعد محمد الحميدي خصوان العجمي -11

  ويتي سلطان فالط ثويني سعيد فالط العن ي  -29  ويتي بدر عبد هللا جعدان عامر المطيري  عثمان -12

  ويتي إبراهيم أحمد إبراهيم جار هللا عبد الع ي  -30  ويتي عبدهللا منصور عبدهللا هااف عبدهللا الحربي -13

  ويتي هللا فةد هذا  مقدن الصواغعبد الع ي  عبد  -31  ويتي محمد عيس  عبدهللا مطلق الردهان الرريدي -14

  ويتي أحمد حامد طريجي صالط مصلط الشالحي -32  ويتي خالد نوار عبد الع ي  هارم حن   العن ي  -15

  ويتي  يص  يانم  يحان صنقور النصر هللا -33  ويتي خالد سعد عجب سعد العازمي -16

  ويتي مد محمد حمد رنوف الماجديتركي أح -34  ويتي علي سالم عوض منة  محمد العن ي  -17



 17 )مـا بعده صفحة      (

(16) 
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة قسم

  ويتي مال  فواز تركي سيف ج اء -2  ويتي سعود عويد هارم سعيد طواري العن ي  -1

 العلوم التربوية والنفسية الرياضيةقسم 

  ويتي د العدوانيسعود عبد هللا سعود عبيد سع -4  ويتي ناصر محمد ناصر فارق ناصر الحشار -1

  ويتي خالد فةد عبد اللطيف عبد الرحمن السعيد -5  ويتي خالد سعد عامر فواز فةد العجمي -2

    ويتي حمد خالد كاظم عطية مطير الفضلي -3

 علوم الصحة الرياضيةقسم 

    ويتي أحمد عااض حمود رداد دوا  المطيري   -1

 

 

 واف  المجل . :القةار

ـ  ـلراس تـي ي ()إ ا ءـقيلـط
م   2019/2020إقتااراإ إلغاااء قيااد الطااالب األتااي أساامائةم ن ااراع لعاادم ساادادهم الرسااوم الدراسااية المقااررة للعااام الجااامعي  -8147

م   وقااارار لجناااة الدراساااات العلياااا والبحاااوث 30/10/2005تطبيقااااع لتوصااايات مجلاااس الجامعاااة بجلساااته المنعقااادة بتااااريخ 
 م.9/3/2020ة بتاريخ ( المنعقد214بجلستةا رقم )

 م2019/2020أواًلـ:ـط  ـلرجةـا لب ومـا ب قينـ اي لةـهذاـا ع مـ

ـ)ـتخصصـإص ب تـري ضيةـ(ــ-
 رابعة محمد خلي  محمد -3عبد هللا احي  سعد محمد             -2                 الشيماء ماهر رفعم حف ي -1
 ناداة مصطف  علي محمد -6عبد الباسط فريلي علي مجلي        -5عبد هللا علي مةدي علي                     -4

ـم2019/2020  ع مـا ج مع ــ)مستجل(ـث نيً ـ:ــط  ـمقيلينـب  فرقةـاألو  ـم جستير
ـ)قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية(ـ:ـ-
 مر نور الدين محمد حصاوي ع -3وليد حسن مراد محمد            -2                   راتب حسين راتب حسين -1
 فاتن عاد  علي عالم -6نجالء فتحي عبد الح يع زكي     -5رانيا محمد صديق عبد السيد                -4
 فاطمة عبده كام  فرار -7
ـ)قسمـا تلري ـا ري ض ـوي ومـا مركة(ـ:ـ-
 أحمد وحيد حسن علي -3  أحمد حسن محمود علي محمد     -2                   إيةاب جما  ثابم محمد -1
 محمد مصطف  فتحي محمود -6أحمد ناجي حامد أحمد               -5أحمد علي مدكور جاد الرب                -4
 األميرة من  محمود حسين -9نة  علي عبد المجيد علي            -8محمد عاد  مصطف  هارم صالط          -7
ـ(ـ:إللارةـا ري ضيةـوا ترويح)قسمـاـ-
 إسالم حمدي علي أحمد -3محمد عبد الع يم علي عبد الرحيم  -2      محمد صالإ محمد علي             -1
 حسام حسن سيد محمد -6محمود علي محمد محمود           -5محمود صديق صادق صديق               -4
ـ)قسمـي ومـا صمةـا ري ضيــة(ـ:ـــــــــ-
 رحاب أحمد علي فريلي           -2             أحمد جما  سعد رارد     -1
ـ)قسمـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضية(ـ:ـ-
 فاطمة علي عبد الح يع جال  -2محمد صالإ محمد سيف                -1
 إسراء محمد مجدي أحمد علي -4أفنان إسماعي  محمود سيد               -3

ـ
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ـ(17)
ـم2019/2020  ع مـا ج مع ــ)ب قـ اي لة(ـقةـاألو  ـم جستير:ــط  ـمقيلينـب  فرـث  ثً 

ـ)قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية(ـ:ـ-
  ريم مختار عبد النبي  -2                               لريا محمد تمام أحمد -1
 محمود أحمد ثابم عمر -4لمياء محمد إسماعي  حسين                         -3
ـا تلري ـا ري ض ـوي ومـا مركة(ـ:ـ)قسمـ-
 أحمد نصر الدين أحمد مصطف  -2                     عالء الدين أحمد محمد سالمة -1
 فاتن عبد العاطي محمد سنجاب -4عامر حسن علي ديب                              -3
ـ(ـ:إللارةـا ري ضيةـوا ترويح)قسمـاـ-
 خالد محمد زرزور أحمد -1

ـم2019/2020:ــط  ـا فرقةـا ث نيةـم جستيرـ  ع مـا ج مع ــرابعً 
ـ)قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية(ـ:ـ-
 سارة م ةر محمد حساني -2                   إامان عبد العا  أحمد عبد العا    -1
 فاطمة ال هراء ثروت محمد محمد )باقية لإلعادة( -3
 : مركة()قسمـا تلري ـا ري ض ـوي ومـا  -
 رحاب ال ني سنوسي عبد الرازق  -2                    إسالم علي عبد المنعم سيد       -1
ـ)قسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح(ـ:ـــــ-
 طارق مصطف  هارم بخيم -3رراد محمد الطيب محمد         -2             أحمد نور الدين عبد الغني علي  -1
ـضيــة(ــ:ــــــ)قسمـي ومـا صمةـا ري ــ-
 حلمي سليمان حلمي سليمان -2                إسراء عاد  سيد عبد الواحد  -1
ـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضية(ـ:)قسمـــ-
 مينا سليمان صالط جاد هللا.  -1

ـ:ـط  ـأجت زواـمقرراتـا فرقةـأو  ـوث نيةـم جستيرـو مـيسج واـبعلـخ مسً 
 أماني محمد محمد صديقــــــ ـوي ومـا مركة(ـ:)قسمـا تلري ـا ري ضـ-
 محمد عبد المغني محمد عطا  ــــــــ)قسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح(ــ:ــــــ-
 مروت حسين أحمد حسين -2أحمد وحيد بدر عطية            -1  )قسمـي ومـا صمةـا ري ضيــة(ـ: -

ـ:ـط  ـمسج ينـ  مصومـي  ـلرجةـا م جستيرـس لسً 
ـ)قسمـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية(ـ:ــــ-
 دعاء محمد عبد الاله -3طارق محمد بخيم                -2عبد هللا عرفة محمود             -1
 محمد أحمد عمر عبد المال  -5ريةام جما  مةران               -4
ـ)قسمـا تلري ـا ري ض ـوي ـومـا مركة(ـ:ــ-
 إبراهيم صابر إبراهيم أبوزيد -3     أحمد عاد  فرحان محمد    -2       بو الحسنالحسين أحمد محمد أ -1
 أحمد ر ا عبد العا           -5             إسراء حامد طه محمد   -4
ـ)قسمـاإللارةـا ري ضيــةـوا ترويــح(ـ:ـــــ-
 محمد جمعة صديق -2                  رةيرة فتحي فةمي -1
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ـ(18)
ـ ومـا صمةـا ري ضيــة(ـ:ـــــــــ)قسمـيــ-
 مصطف  محمد علم الدين عبد الرحيم -3أسماء زكريه قاسم محمد         -2نةا  جما  محمد يرياني            -1
 هيام عبد الحميد عمر -6أسماء العارف جمعة حسين      -5إينا  عبد هللا فرحان سيد            -4
ـيةـا ري ضية(ـ:ـ)قسمـا ع ومـا تربويةـوا نفســ-
 هاني البدري محمد عبد الكريم -3محمود عرند  محمد عبد الحافع     -2  محمد عبد العا        ررا جما -1

ـم2019/2020ـلكتوراهـ  ع مـا ج مع ـا ث نية:ــط  ـا فرقةــس بعً 
                                                            عيون أحمد محمد أحمدــــــــــ)قسمـي ومـا صمةـا ري ضية(ـ:ـ-

ـم2019/2020:ــط  ـمسج ينـ  مصومـي  ـلرجةـا لكتوراهـ  ع مـا ج مع ــث منً 
 محمد رمضان عالم حسين  (ـ:ا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضية)ـقسمــ-

 واف  المجل . :القةار
 

ـشئونـا تع يمـوا ط  ـ:ـ:س لسً 
الفرقاااة الرابعاااة( للعاااام الجاااامعي  –عياااد إمتحاناااات الااادور الثااااني للفااارق النةائياااة بالكلياااة )الفرقاااة الثانياااة إقتاااراإ إعتمااااد موا  -8148

م وفقاااع لمااا 9/3/2020( بتاااريخ 182م   بناااءع علاا  موافقااة لجنااة راائون التعلاايم والطااالب بجلسااتةا رقاام )2019/2020
 يلي:
 م.6/9/2020األحد    لورـسبتمبرـ  فرقةـا ث نيةـ:ـ-
 م.11/10/2020األحد      رـنوفمبرـ  فرقةـا رابعة:لوـ-

 واف  المجل . :القةار

م   وإعاادة المعسا ر للطاالب 2019/2020إقتراإ إعتماد نتيجة المعس ر الدراسي لطاالب الفرقاة األولا  للعاام الجاامعي  -8149
المااادة تطبيقاااع لاان  م 2020/2021األتااي أساامائةم المتغيبااين عاان حضااور المعساا ر الدراسااي فااي العااام الدراسااي القااادم 

"ينظم معسكر لطالب الفرقة األوىل لتنمية البيئة وخدمةة اتتمةيف جم جمةا      ( من الالئحة الداخلية للكلية والتي تن  علا  12)

اسةية و   الرتبية الرياضية )قوافل رياضةية( ويعتةح وضةور الطالةع ارعسةكر والتبامةه بحنةامر ارعسةكر أساسةايف لنفاوةه جم الفرقةة الدر           

 . وهم :ينقل للفرقة الثانية إ  إذا كانت نتيفة الطالع ) ئق( جم نهاية ارعسكر"
 

 سرار الدين عامر عبد النعيم -20 أبانوب احي  وليم -1
 رريف إبراهيم فتحي محمد -21 إبراهيم جمي  إبراهيم -2
 عبد الرحمن أحمد مصطف  ثابم -22 أحمد إسماعي  أحمد علي -3
 عبد الرحمن جما  الدين أحمد يوسف -23 خالد أحمد عبد الباسط أحمد -4
 عالء أحمد زينةم عبد الرحمن -24 أحمد خالد عرفه حسانين -5
 مصطف  قطب عبد الع يم علي -25 أحمد خالد فتحي صالط -6
 وليد محمود أحمد عطية -26 أحمد عمر أحمد عبد القادر -7
 لي الع ميطال  منصور ع -27 حسن صالإ فايق -8
 عبد هللا خالد عبد الع ي  -28 خالد جما  عبد الناصر -9
 عويد محمد عويد أبو الطحان -29 إسالم محمد مصطف  -10
 عبد الرحمن خالد روكات -30 أمير م ةر توفيق -11
 علي عبد المعتمد علي -31 محمد طاهر عمار مةن  -12
 يمر عبد الع ي يوسف حسين مخ -32 محمود حسين محمود عس ري  -13
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ـ(19)                                          
 أسماء صالإ عبد العا  محمد -33 عمر عبد السالم فريلي -14
 خلود علي رردي محمد -34 عمرو محمد محمود عبد الحافع -15
 داانا ر ا صالإ عياد -35 محمد أنور سيد -16
 علي ثابمدينا حامد  -36 محمد أررف عبد العاا  -17
 دينا حشمم فوزي عطية -37 زياد ناجط جابر عبد الواحد -18
   سامط أحمد عبد الستار -19

 واف  المجل . :القةار

إقتراإ إعتماد إسماء السادة المشرفين عل  التربية العملية الخارجية لطاالب الفرقاة الرابعاة راعبة )تادريس( للعاام الجاامعي  -8150
( المنعقاادة بتاااريخ 180موافقااة مجلااس قساام المناااهر وتاادريس التربيااة الريا ااية بجلسااته رقاام ) م  بناااءع علاا 2019/2020

 م.9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 182م   وموافقة لجنة رئون التعليم والطالب بجلستةا رقم )9/2/2020
  دد السا ات  دد المجمو ات الوظةفة اإلس  م
 4 1 عداداة القدامةمدر  بمدرسة الخيرية اإل أحمد جابر مسعود 1
 4 1 مدر  بمدرسة طه حنفي المليجي عمرو هارم محمد عمر 2
 4 1 مدر  بمدرسة إسماعي  الاباني محمد خلف محمد 3
 4 1 مدر  بمدرسة ناصر اإلعداداة محمد فرر صديق 4
 4 1 مدر  بمدرسة الني  اإلعدادي العامة إيةاب علي محمد 5
 4 1 بمدرسة الني  اإلعداديمدر   عالء الدين حامد أحمد 6
 4 1 مدر  بمدرسة الجامعة اإلعداداة وليد محمود عبد الرحيم 7
 4 1 مدر  بمدرسة الجامعة اإلبتدائية عمرو مصطف  عبد الحليم 8
 4 1 مدر  بمدرسة الفاروق للغات أحمد محمود أحمد محمود 9
 4 1 مدر  بمدرسة دار حراء اإلعداداة خالد علي أحمد محمود 10
 4 1 مدر  بمدرسة مبارس للغات اإلعداداة عبد النبي فاروق علي  11
 4 1 مدر  بمدرسة بدر للغات عماد الدين محمد محمد 12
 4 1 مدر  بمدرسة اإلنتصار التجريبية بنين نةلة طه حسن حسين 13
 4 1 مدر  بمدرسة الجالء اإلعداداة أسامة محمد سيد حسين 14
 4 1 مدر  بمدرسة الحرية للغات بنات محمودإامان عبد المنعم  15
 4 1 مدر  بمدرسة إسماعي  الاباني اإلعداداة جما  سلطان عبد الحافع 16
 4 1 مدر  بمدرسة هدت رعراوي اإلعداداة راداة فوزي ثابم 17
 4 1 مدر  بمدرسة عصمم ع يفي اإلعداداة نيفين بشاي فتحي 18
 4 1 فاروق للغاتمدر  بمدرسة ال تغريد محمد يوسف 19
 4 1 مدر  بمدرسة أم المدمنين اإلعداداة صفاء محمد عبد هللا 20
 4 1 مدر  بمدرسة بدر للغات اإلعداداة بنات محمد ماهر عبد الع يم 21
 4 1 مدر  بمدرسة اإلنتصار التجريبية ميادة محمد أحمد 22
 4 1 للغات مدر  بمدرسة الرسمية المتمي ة صالإ الدين محمد أمين أحمد 23
 4 1 مدر  بمدرسة الرسمية المتمي ة للغات يادة عثمان عبد التواب سيد 24

 
 واف  المجل . :القةار
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ـ(20)
ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
بوحادة عتمااد عقاد النشار اإللكتروناي إ والبحوث. بشاأن مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكي  الكلية لشئون الدراسات  -8151

 .الم تبات الرقمية بالمجلس األعل  للجامعات
 واف  المجل . :القةار

إقتراإ قيام الطالب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالكلية بتطبيق المعامالت اإلحصائية داخ  معما  الاياساات النفساية  -8152
إفااادة بتنفيااذ المعااامالت داخاا  المعماا    علاا  أن إ ااافة هااذا الشاارط  اامن واإلحصاااء التطبيقااي بالكليااة   مااع إعطااائةم 

  بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قساام العلااوم التربويااة والنفسااية الريا ااية  الاادكتوراه( –متطلبااات المناقشااة لرسااائ  )الماجسااتير 
 م.7/3/2020( بتاريخ 73بجلسته رقم )

 واف  المجل . :القةار

م   2019/2020السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتادريس للوافادين الكاويتيين للعاام الجاامعي أسماء إقتراإ تعدي   -8153
 م وفقاع لما يلي :9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 171بناءع عل  موافقة مجلس قسم اإلدارة الريا ية والترويط بجلسته رقم )

 القائمألن بالتدري  المقةر م
 أ.د/ حازم كما  الدين عبد الع يم                  أ.د/ جما  محمد علي يا يةاألسس العلمية لإلدارة الر  1

 أ.م.د/ ريماء صالإ سيد
 أ.م.د/ مدمن طه عبد النعيم                   أ.د/ عمرو محمد إبراهيم العالقات العامة واإلعالم الريا ي 2
  أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم   لع ي أ.د/ رانيا مرسي أبو العبا  عبد ا الترويط وأوقات الفراغ 3

 واف  المجل . :القةار

لتدريس المقررات المو حة قرين كالع منةم لمرحلة الب الوريو  ب لية التربياة الريا اية إقتراإ ندب السادة األتي أسمائةم  -8154
ب الريا اي وعلاوم الحركاة م  بنااءع علا  موافقاة مجلاس قسام التادري2019/2020/ جامعة جنوب الوادي للعاام الجاامعي 

 م.3/3/2020( بتاريخ 186بجلسته رقم )
 لتدريس مقرر المبارزة       د/ محمد محمود محمد عبد الرحيم.              -1
 د/ أسامة السيد تمام.                           لتدريس مقرر المصارعة -2

 واف  المجل . :القةار

قياد بقسام العلاوم التربوياة والنفساية الريا اية )مان . المهااني هاادي علاي باعباادم مان الباحاث/ إقتراإ تسجي  البحث المقد -8155
تـأثيرـبرنـ مجـنفسـ ـي ـىـمتسـولـاـأللاءـــــــ"للحصو  عل  درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الريا ية بعنوان  الخارر(

وتشا ي  هيئاة اإلراراف  " يمنيــةا مه ر ـوا رقم ـ ن شئ ـري ضةـأ ع  ـا قولـبمم فظةـمضـرموتـب  جمهوريـةـاــ
 من السادة: 

  علم النفس الريا ي بقسم العلوم التربوية والنفسية الريا ية  أستاذ.   بد الحكة  رزق  بد الحكة أ.د/  -1
 جامعة أسيوط/  لشئون الدراسات العليا والبحوث التربية الريا يةووكي  كلية 

 النفس الريا ي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الريا ية علمأستاذ           . ماد سمألة محمودأ.د/  -2
 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط

 مناهر وتدريس التربية الريا ية تخص  تدريس أستاذ مساعد بقسم ال  .  محمد صالح أ مد فالحأ.م.د/  -3
 لية التربية الريا ية / جامعة أسيوطمسابقات الميدان والمضمار ب 

م  وقارار 7/3/2020( المنعقادة بتااريخ 73بجلساته رقام ) العلاوم التربوياة والنفساية الريا ايةءع عل  موافقة مجلس قسام بنا
 م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )

 واف  المجل . :القةار

                                           



 22 )مـا بعده صفحة      (

ـ(21)
. المقياااد بقسااام علاااوم الصاااحة الريا اااية )مااان الخاااارر( راماااي ميخائيااا  فخاااري قتاااراإ تساااجي  البحاااث المقااادم مااان الباحاااث/ إ -8156

لراســةـتم ي يــةـ اصــ ب تـا شــ ئعةـوي قتهــ ــ"للحصااو  علاا  درجااة دكتااوراه الفلساافة فااي التربيااة الريا ااية بعنااوان 
وتشا ي  هيئاة  " ـللـت ميـذـا صـمـوا ـبكمــــبمستوي تـا  ي قةـا بلنيةـا مرتبطـةـب  صـمةـوا تركيـ ـا جسـم ـــــ

 اإلرراف من السادة: 
 أستاذ فسيولوجيا الريا ة ورئيس قسم علوم الصحة الريا يةأ.د/  ماد الدين شعحان  لي.     -1

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 علوم الحركةالتدريب الريا ي بقسم التدريب الريا ي و أستاذ           .ياسة  سن  امدأ.د/  -2

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
 بقسم علوم الصحة الريا يةالبدني  اإلصابات الريا ية والتأهي أستاذ     . محمود فاروق صبةهأ.د/  -3

 ب لية التربية الريا ية / جامعة أسيوط
م  وقاارار لجناااة 4/3/2020يخ ( المنعقاادة بتااار 68بناااءع علاا  موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الريا ااية بجلسااته رقااام )

 .م9/3/2020( المنعقدة بتاريخ 214الدراسات العليا والبحوث بجلستةا رقم )
 واف  المجل . :القةار

م تاب الثقاافي ورد مان الذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكي  الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. بناءع عل  ما م -8157
تخصاا  الطااالب األتااي أساامائةم إلاا  قساام التاادريب الريا ااي وعلااوم الحركااة  بشااأن تغيياار لساافارة دولااة الكوياام

 م :2019/2020وقيدهم بصفة مبدئية بمرحلة الماجستير للعام الجامعي 
 القس  بعد التغألألة القس  ابل التغألألة اإلس 

 علوم الحركةالتدريب الريا ي و  المناهر وتدريس التربية الريا ية عبد الع ي  عبد لفته محمد رالش الشمري 
 التدريب الريا ي وعلوم الحركة اإلدارة الريا ية والترويط سالم فالط جرثام محمد حبروت الةاجري 
  التدريب الريا ي وعلوم الحركة اإلدارة الريا ية والترويط مساعد علي فةد مبارس سعد العجمي

 واف  المجل . :القةار

ساايد راا ر عبااا . المادر  بقساام العلاوم التربويااة والنفساية الريا ااية إلاا  قتاراإ إ ااافة السايد الاادكتور/ محماد الإ -8158
قسام العلاوم التربوياة والنفساية الريا اية للفصا  الدراساي األو  للعاام الجاامعي التالياة بمقاررات التش ي  تصاحيط 

اريخ ( بتااا72م  بنااااع علااا  موافقاااة مجلاااس قسااام العلاااوم التربوياااة والنفساااية الريا اااية بجلساااته رقااام )2019/2020
 م.9/2/2020

  دد اذوراق الفةاة المقةر
 305 األول  فلسفة وتاريخ التربية الريا ية

 257 الثالثة رعبة تدريس علم النفس الريا ي
  أدن  الثالثة رعبة إدارة ريا ية علم اإلجتماع الريا ي

 واف  المجل . :القةار

                     

ـ,,,ف ـذاتـا يوميشرـظهرًاــا ث نيةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ
                   أمني اجمللس        

 رئيس اجمللس                أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

  جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                                             
 عميد الكلية


