
                    

 كلية الرتبية الرياضية   

  أمانة جملس الكلية           

Assiut university 

Faculty of 

Physical education 

Secretariat of the college board 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 حمضر
 جملس الكلية اجتماع

 م17/4/2020 خـبتاري( 202)رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م17/4/2020  بتاريخ  (202) قمر

 ، مجلــا   يل ــةباقــق عا ــة  ع17/4/2020 او  ــ      جاعــة وعيــ   ثامنــة م ــا   ة إنــف  ــا  اــاع    ــا 
ورئــ ا  األــد   يل ــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ بقئاســة    ــألد  ذســتات   ــد تور/ (202) رعــ  مجلــا   يل ــة جتاــ إ

 .  اجلا
  كل من السادة : وحبضور

  ضو    و ألل   يل ة  شئون خدمة   اجتا  و نا ة   بألئة ح محاد صا حأ.د/ صا  -1
  ضو    و ألل   يل ة  شئون   تعل   و  طالب أ.د/  اال سل اان ح ن -2

  ضو    و ألل   يل ة  شئون   در سات   عل ا و  بحوث أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -3

  ضو     قياضا و لوع   حق ةرئ ا ع     تدريب   أ.د/  ادل إبق ه   أحاد -4

  ضو   
  ضو    رئ ا ع     اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة  اص  صابق ر شدأ.د/  -6

  ضو    رئ ا ع    لوع   صحة   قياض ة أ.د/  ااد   دين شعبان  لا -7

  ضو    ع    إلد رة   قياض ة و  تقويحرئ ا  أبو   عباسر ن ا مقسا أ.د/  -8

  ضو   من توي   خبقة أستات متفقغ بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة أ.د/ محاد أحاد محاد   حفناوي  -9

  ضو   من توي   خبقةأستات متفقغ بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة
  ضو   من توي   خبقة 

  ضو   من توي   خبقة أستات متفقغ بق    إلد رة   قياض ة و  تقويح أ.د/  اقو محاد إبق ه   -12

 و    ن   ق   ض أستات متفقغ بق    لوع   صحة   قياض ة أ.د/ ساألق محاد محا   دين أبو شادي -13

  ضو    ن   ق   أستات بق    إلد رة   قياض ة و  تقويح أ.د/ حازع  اال   دين  بد   عظ   -14

  ضو    ن   ق   أستات بق     اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة أ.د/  ادل ح نا    ألد شو ف -15

  ضو    ن   ق   أستات بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة أ.د/ محاود  ط ة بخألت -16

  ضو    ن   ق   أستات بق     علوع   تقبوية و  نف  ة   قياض ة أ.د/  بد هللا  قغلا أحاد -17
  ضو    مديق وحدة ضاان   جودة أ.د/ ياسق ح ن حامد -18
 ضــــــــــو    ــــــــــن  ذســــــــــا  ة   ذستات   ا ا د بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة أ.ع.د/ إنجا  ادل متو ا -19

 ا ا دين  
  ضو    ن   ادرسألن   تدريب   قياضا و لوع   حق ة   ادرس بق   د/ طارق محاد  بد هللا بخألت -20

 عن احلضوروأعتذر  

  ضو   من توي   خبقة أستات متفقغ بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة  ؤ د رزق  بد   حك  أ.د/  -

  ضو   من   خارج   تقب ة و  تعل   بأسألوطو ألل مديقية     ألد محاد  بد هللا د/ محاد -

  ضو   من   خارج و ألل وز رة   شباب و  قياضة بأسألوط أ/ محاد محاود ح ألن -



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
    : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.16/3/2020 بتاريخالمنعقدة ( 201) الجلسة رقم محضر -8159
 ع.16/3/2020 بتاريخ  انعقدة ( 201)   جل ة رع  محضقصادق   اجلا  لى  :  قق ر

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.16/3/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8160
 ع.16/3/2020  ا   انعقدة    ابقةة من عق ر ت   جل   نفأل هاا      اجلا  لاا  بأح ط  :  قق ر
ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
الدكتوراه( للطالب  –لماجستير إقتراح تكليف السادة األتي أسمائهم بوضع ضوابط لإلشراف والمناقشة على رسائل )ا -8161

 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215الوافدين، بناًء على موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 رئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/  ااد   دين شعبان  لا.          -1
 ةمدير وحدة ضمان الجودأ.د/ ياسق ح ن حامد.                 -2

 و      اجلا م  إضا ة    ادة رؤسا   ذع اع إ ى  ضوية   لجنة. :  قق ر

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. بناًء على موافقة لجنة الدراسات العلياا  -8162
قاارار مجلااس الكليااة الساااب   م. بشااأن إقتااراح إل اااء12/4/2020( المنعقاادة بتاااريخ 215والبحااوث بجلسااتها رقاام )

( 104الدكتوراه( واإلكتفاء بتطبي  نا  الماادة ) –بشأن شروط إختيار الخبير للجان مناقشة رسائل )الماجستير 
)يشكل جملس الكلية جلنة احلكم على الرسالة من ثالثة أعضاا  أداد م   من قانون تنظيم الجامعات والتي نصت على : 

آلخاارا  ماان باات األساااتذة واألساااتذة املساااعدين باجلاماااا  ل ويكااو  ر اايس الل نااة أقاادم     املشاارع علااى الرسااالة والاضااوا  ا 

األساتذة ل ويف دالة تادد املشارنيت واو  أ  يشارتكوا يف الل ناة علاى أ  يكاو   ام داو  واداد ل وواوا أ  يكاو  الاضاوا  أو             

 وللاب بشارن أ  يكاو  أداد ما مان خاارة الكلياة        أددا ما مان األسااتذة الساابأت أو يفان يف مساتوا م الالماي مان األخ اا يت        

 بالنسبة لرسا ل املاجستري ومن خارة اجلاماة بالنسبة لرسا ل الدكتوراه(.
 و      اجلا. :  قق ر

إقتراح عقد ندوة لطالب الدراسات العلياا بقسام اإلدارة الرياضاية والتاروير لعارط الخطاة البحقياة للقسام وتكلياف السايد أ.د/  -8163
( بتاااريخ 171محمااد إباارا يم. بتدارتهااا ، بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام اإلدارة الرياضااية والتااروير بجلسااتها رقاام ) عماارو
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )م ، وقرار 9/3/2020

 .(On line) لى أن  عقد  و      اجلا :  قق ر
م إعتباارًا مان 2019/2020دكتاوراه( للعاام الجاامعي  –ماجساتير  –ء إمتحانات الدراسات العلياا )دبلاوم إقتراح بد -8164

( 214م ، بنااااًء علاااى موافقاااة لجناااة الدراساااات العلياااا والبحاااوث بجلساااتها رقااام )21/6/2020ياااوم األحاااد الموافااا  
 م.9/3/2020المنعقدة بتاريخ 

 معة.يوجل  حألن ورود  عل اات إد رة   جا :  قق ر



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
إقتراح تسجيل البحث المقدم من السيد الدكتور/ خالد عبد الموجود عباد العظايم. األساتال المسااعد بقسام التادريا الرياضاي  -8165

نمـــوذيـري ضـــ ـ تم يـــمـوتو يـــاـا قـــو ـاإلســـت تي يةـوعلاااوم الحركاااة ضااامن اإلنتااااا العلماااي لسااايادت  بعناااوان )
( ، بناًء على موافقة مجلس قسم التادريا الرياضاي وعلاوم الحركاة رـمرةمتـ50وا لين مي يةـ وضعـا بلءـف ـسب مةـ

( المنعقااااادة بتااااااريخ 215م ، و قااااارار لجناااااة الدراساااااات العلياااااا والبحاااااوث بجلساااااتها رقااااام )6/4/2020( بتااااااريخ 187رقااااام )
 م.12/4/2020

 و      اجلا. :  قق ر

ف محمااد. الماادرس بقساام المناااس  وتاادريس التر يااة إقتااراح تسااجيل البحااث المقاادم ماان الساايد الاادكتور/ أحمااد يوساا -8166
تأثيرـبرن مجـتع يمـ ـقـ  مـي ـىـنمـوذيـدبعـ لـا ـتع مـــــــالرياضيةة ضمن اإلنتاا العلمي لسيادت  بعناوان )

( ، بنااًء علاى ي ىـمستو ـا تمصيمـا معرف ـوا مهـ ر ـفـ ـ ـرةـا سـ ةـ ت ميـذـا صـاـا ث  ـدـاإليـلال ــــــــ
م ، وقارار لجناة الدراساات 5/4/2020( بتااريخ 182س التر ياة الرياضاية رقام )موافقة مجلس قسم المناس  وتادري
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

ـش ونـأيض ءـهي ةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
حا  اإلنتااا العلماي المقادم مان السايد الدكتور/السايد مذكرة مقدمة من إدارة شائون العااملين بالكلياة بشاأن إعتمااد تقريار ف -8167

علااي عبااد ي شاابيا. الماادرس بقساام التاادريا الرياضااي وعلااوم الحركااة، الااوارد ماان اللجنااة العلميااة الدائمااة لتر يااة األساااتذة 
والكليااة واألساااتذة المساااعدين )لجنااة التاادريا الرياضااي( ، ويقتااراح تعيااين ساايادت  فااي وذيفااة أسااتال مساااعد بااذات القساام 

 م.6/4/2020( بتاريخ 187مجلس قسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة بجلست  رقم ) موافقةوالجامعة بناًء على 
 و      اجلا. :  قق ر

مااذكرة مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن إعتماااد تقرياار فحاا  اإلنتاااا العلمااي المقاادم ماان الساايد الاادكتور/ب ر  -8168
حمااد. الماادرس بقساام المناااس  وتاادريس التر يااة الرياضااية، الااوارد ماان اللجنااة العلميااة الدائمااة لتر يااة األساااتذة أنااور تهااامي م

واألساااتذة المساااعدين )لجنااة الرياضااة المدرسااية( ، ويقتااراح تعيااين ساايادت  فااي وذيفااة أسااتال مساااعد بااذات القساام والكليااة 
 م.5/4/2020( بتاريخ 182التر ية الرياضية بجلست  رقم )مجلس قسم المناس  وتدريس  موافقةوالجامعة بناًء على 

 و      اجلا. :  قق ر

ـا لراس تـا ع ي ـوا بمودـوا ع ق تـا ثق فية:ـس لسً ـ:ـ
ـمنحـلرج تـي ميةــــل توراه(

درجاااة دكتاااوراه إقتاااراح مااانر الباحاااث / أحماااد حساااانين خليااال بحااار. المقياااد بقسااام اإلدارة الرياضاااية والتاااروير )مااان الخاااارا(  -8169
بنااًء علاى موافقاة "أنم طـا قي لةـوي قته ـبإلارةـادزم تـب دنليةـا ري ضـية"ــ الفلسفة في التر ية الرياضية بعنوان

م، وقاارار لجنااة الدراسااات العليااا 6/4/2020( المنعقاادة بتاااريخ 172مجلااس قساام اإلدارة الرياضااية والتااروير بجلساات  رقاام )
 م.12/4/2020لمنعقدة بتاريخ ( ا215والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

 
 



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 
إقتاااراح مااانر الباحاااث / محماااد أحماااد فردلاااي محماااد. المقياااد بقسااام اإلدارة الرياضاااية والتاااروير )مااان الخاااارا( درجاااة دكتاااوراه  -8170

ا بشـر ـ ـل ـــ"إستراتيجيةـمقترمةـ إلمتـواءـا عـ   ـفـ ـتنشـيطـرأسـا مـ مــــــ الفلسفة في التر ية الرياضاية بعناوان
بنااًء علاى موافقاة مجلاس قسام اإلدارة ادخص  يينـا ري ضيينـبإلاراتـري يةـا شب بـف ـبعضـا ج مع تـا مصرية"ـ

م، وقرار لجنة الدراسات العلياا والبحاوث بجلساتها رقام 6/4/2020( المنعقدة بتاريخ 172الرياضية والتروير بجلست  رقم )
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215)

 و      اجلا. :  قق ر

إقتاراح مانر الباحاث / عمار عباد الحميااد أحماد حسان. المقياد بقسام اإلدارة الرياضااية والتاروير )مان الخاارا( درجاة دكتااوراه  -8171
بنااًء "إسـتراتيجيةـمقترمـةـإللارةـمعسـ راتـا جوا ـةـب  ج معـ تـا مصـرية"ــــــــ الفلسفة فاي التر ياة الرياضاية بعناوان

م، وقااارار لجناااة 6/4/2020( المنعقااادة بتااااريخ 172م اإلدارة الرياضاااية والتاااروير بجلسااات  رقااام )علاااى موافقاااة مجلاااس قسااا
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

ـل توراه(ـ–ش يمـ جنةـا من قشةـوا م مـت)ـ
الح اام للبحااث المقاادم ماان الباحااث/ أحمااد ساايد عبااد المجيااد أحمااد. المقيااد بقساام علااوم إقتااراح إعااادة تشاا يل لجنااة المناقشااة و  -8172

"تــأثيرـتمرينــ تـالصااحة الرياضااية )ماان الخااارا( للحصااو  علااى درجااة دكتااوراه الفلساافة فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان 
مان  يل"ـتأهي يةـي ىـاستع لةـ فـ ءةـمفصـمـرسـلـا يـلـوا عضـ تـا متـأثرةـبعـلـجرامـ تـ سـورـي ـ مـا ســــــــــــ

 السادة: 
 أستال جراحة العظام ب لية الطا البشري ورئيس جامعة أسيوط    )مشرفًا(أ.د/ طارق  بد هللا مقسا   جاال.  -1
  أستال فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية ااد   دين شعبان  لا ح ن.    أ.د/ -2

 )مناقشًا( جامعة أسيوط التر ية الرياضية /  ليةب
 أستال اإلصابات الرياضية والتأسيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ مجدي محاود و وك.   -3

 ب لية التر ية الرياضية / جامعة طنطا )مشرفًا(
   بقسم علوم الصحة الرياضيةوالتأسيل البدني اإلصابات الرياضية أستال ياسق سعألد شا عا.   أ.د/  -4

 لشئون التعليم والطالب للبنين بالهرم/ جامعة حلوان )مناقشًا( لرياضيةكلية التر ية اووكيل 
 أستال مساعد اإلصابات الرياضية والتأسيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.ع.د/ محاود  اروق صبقه.   -5

 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
م، وقاارار لجناااة 8/4/2020( المنعقاادة بتاااريخ 69ية بجلساات  رقااام )بناااًء علااى موافقااة مجلااس قسااام علااوم الصااحة الرياضاا

 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر

سام علاوم إقتراح إعادة تشا يل لجناة المناقشاة والح ام للبحاث المقادم مان الباحاث/ أحماد عباد العظايم اابات جاودة. المقياد بق -8173
ــ مجــالصااحة الرياضااية )ماان الخااارا( للحصااو  علااى درجااة دكتااوراه الفلساافة فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان  ــأثيرـبرن "ت

تمرينــ تـتأهي يــةـمصــ مبـ ــبعضـوســ  مـا عــ يـا طبيعــ ـي ــىـا و ــ  اـا مر يــةـ  عمــولـا فقــر ـا مصــ بـــــ
 من السادة: ب  تيبسـا فق ر ـ ل ـا رج م"ـ
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(5) 
 أستال ورئيس قسم الطا الطبيعي والروماتيزم والتأسيل ب لية الطا اا ألل محاد  بد   يقي . أ.د/ محاد إس -1

 جامعة األزسر / فرع أسيوط )مشرفًا(
 أستال فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ ساألق محاد محا   دين أبو شادي.  -2

 شًا(كلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مناق
   بقسم علوم الصحة الرياضيةوالتأسيل البدني أستال اإلصابات الرياضية .  د/ رجب  امل محادأ. -3

 / جامعة الوادي الجديد )مشرفًا( كلية التر ية الرياضيةوعميد 
   قسم علوم الصحة الرياضيةوالتأسيل البدني ورئيس اإلصابات الرياضية أستال / أحاد  بد    الع  طألتو.   أ.د -4

 / جامعة جنوب الوادي )مناقشًا(لية التر ية الرياضيةك
 أستال مساعد اإلصابات الرياضية والتأسيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.ع.د/ محاود  اروق صبقه.   -5

 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
، وقاارار لجنااة  م8/4/2020( المنعقاادة بتاااريخ 69)علااوم الصااحة الرياضااية بجلساات  رقاام بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام 

 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر

ـم جستير(ـ–ش يمـ جنةـا من قشةـوا م مـت)ـ
حسان. المعياد بقسام التادريا الرياضاي إقتراح تش يل لجنة المناقشة والح م للبحث المقدم من الباحث/ حسين عماد أحماد  -8174

"تــأثيرـا تــلريب تـا نوييــةـ تنميــةــوعلااوم الحركااة للحصااو  علااى درجااة الماجسااتير فااي التر يااة الرياضااية بعنااوان 
ـمن السادة: ا قلراتـا بلنيةـا خ صةـي ىـبعضـا مه راتـادس سيةـ ل ـن ش  ـري ضةـا  ونلـفو"ـ

 ل تدريا رياضي مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريا أستا ؤ د رزق  بد   حك   ح ن. أ.د/  -1
 / جامعة أسيوط )مشرفًا(  لية التر ية الرياضيةالرياضي وعلوم الحركة ب

 أستال بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة ب لية التر ية الرياضية / أ.د/ ناصق محاد حلاا أحاد   حنفا.     -2
 (جامعة المنوفية )مناقشاً 

 مساعد بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريا رياضات  أستالصا ح  بد   قادر  تقيا.  د/ ع.أ. -3
 الدفاع عن النفس ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(

م، وقارار 6/4/2020( المنعقادة بتااريخ 187بناًء على موافقة مجلس قسم التدريا الرياضي وعلاوم الحركاة بجلسات  رقام )
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

إقتراح تش يل لجنة المناقشة والح ام للبحاث المقادم مان الباحاث/ عاالء أحماد محماد محماد. المعياد بقسام اإلدارة الرياضاية  -8175
"إسـتراتيميةـمقترمـةـ شنشـطةـا  وجسـتيةـــــتير في التر ياة الرياضاية بعناوان والتروير للحصو  على درجة الماجس

ـمن السادة: ا تسويقيةـب إلتم لـا مصر ـ رفعـادثق م"ـ
 أستال إدارة الرياضات المائية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والتروير سابقاً أ.د/  اقو محاد إبق ه  .  -1

 )مشرفًا( ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 بقسم اإلدارة الرياضية والتروير  أستال التروير الرياضيإبق ه   ح ألن إبق ه  .       أ.د/  -2

 )مناقشًا( جامعة أسيوط لية التر ية الرياضية / ب
 أستال تدريا رفع األاقا  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت أ.د/ خا د  بد   قؤوف إبق ه   عبادة.  -3

 ية ب لية التر ية الرياضية / جامعة بورسعيد )مناقشًا(والرياضات الفرد
 ياضية والتروير تخص  إدارة رياضات أستال مساعد بقسم اإلدارة الر .  أحاد محاد أحاد أبو  ألزيدأ.ع.د/  -4

 )مشرفًا( ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوطالدفاع عن النفس 
م، وقرار لجنة 6/4/2020( المنعقدة بتاريخ 172والتروير بجلست  رقم )بناًء على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية 

 م12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر
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(6) 
ارة الرياضاااية إقتاااراح تشااا يل لجناااة المناقشاااة والح ااام للبحاااث المقااادم مااان الباحاااث/ حمااادي فتحاااي أحماااد. المقياااد بقسااام اإلد -8176

"إسـتراتيميةـمقترمـةـ شنشـطةــــوالتروير )من الخارا( للحصو  على درجة الماجستير في التر ياة الرياضاية بعناوان 
ـمن السادة: ا  وجستيةـا تسويقيةـب إلتم لـا مصر ـ رفعـادثق م"ـ

 ير وعميد كلية اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترو  أستالأ.د/ جاال محاد  لا يوسف.   -1
 )مشرفًا( جامعة أسيوطالتر ية الرياضية / 

 أستال اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والتروير أ.د/ حازع  اال   دين  بد   عظ  .  -2
 )مناقشًا( جامعة أسيوطووكيل كلية التر ية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا / 

 الح م الدولي الساب  وعضو لجنة ح ام اإلتحاد األفريقي والخبير .  بد   فتاح ح ن صاع   دين  أ/  -3
 والمحاضر باإلتحاد الدولي لكرة القدم )مناقشًا(

م، وقارار لجناة 6/4/2020( المنعقادة بتااريخ 172بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتاروير بجلسات  رقام )
 .م12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215لستها رقم )الدراسات العليا والبحوث بج

 و      اجلا. :  قق ر

إقتاااراح تشااا يل لجناااة المناقشاااة والح ااام للبحاااث المقااادم مااان الباحقاااة/ شاااهيرة فتحاااي فهماااي. المقيااادة بقسااام اإلدارة الرياضاااية  -8177
ةـمقترمـةـ تن ـيمـبـ  طوالتــــ"خطوالتروير )من الخارا( للحصو  على درجة الماجستير في التر ية الرياضية بعناوان 

ـمن السادة: ا ري ضيةـبملارسـا مرم ةـاإلبتلا يةـبمم ف ةـأسيوط"ـ
 اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والتروير وعميد كلية  أستالأ.د/ جاال محاد  لا يوسف.   -1

 )مشرفًا( جامعة أسيوطالتر ية الرياضية / 
 المناس  وتدريس التر ية الرياضية وعميد كلية التر ية الرياضية الساب  أستال أ.د/ محقوس محاود محقوس.   -2

 / جامعة سوساا )مناقشًا(
 أستال اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية أ.د/ ر ن ا مقسا أبو   عباس  بد   عزيز.  -3

 )مناقشًا( والتروير ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 ياضية والتروير تخص  إدارة رياضات أستال مساعد بقسم اإلدارة الر .  محاد أحاد أبو  ألزيدأحاد أ.ع.د/  -4

 )مشرفًا( ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوطالدفاع عن النفس 
م، وقارار لجناة 6/4/2020( المنعقادة بتااريخ 172بناًء على موافقاة مجلاس قسام اإلدارة الرياضاية والتاروير بجلسات  رقام )

 .م12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215راسات العليا والبحوث بجلستها رقم )الد
 و      اجلا. :  قق ر

إقتراح تش يل لجنة المناقشاة والح ام للبحاث المقادم مان الباحقاة/ شايماء عباد الارحمن قنااوي محماد. المقيادة بقسام المنااس   -8178
"تقيـيمـمسـتو ـــالماجساتير فاي التر ياة الرياضاية بعناوان  وتدريس التر ية الرياضية )من الخارا( للحصاو  علاى درجاة

مان ادلاءـا فن ـبإسـتخلامـا تم يـمـا  يفـ ـ ـبعضـا مهـ راتـادس سـيةـ  مبتـل ينـفـ ـري ضـةـا   راتيـ "ـــــــــــ
ـالسادة: 

 ةتدريا الكاراتي  ب لية التر ية الرياضية للبنين / جامعة األس ندري أستال  أحاد محاود محاد إبق ه  .أ.د/  -1
 )مناقشًا(

 أستال كرة اليد بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية ب ليةأ.د/ مصطفى أحاد  بد   وهاب    با ا.     -2
 التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

  تدريس كرة اليد بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية أستال     . حنان محاد أحاد جع صةأ.د/  -3
 )مناقشًا(  ية الرياضية / جامعة أسيوطب لية التر 

 مساعد بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريا رياضات  أستالصا ح  بد   قادر  تقيا.  د/ ع.أ. -4
 الدفاع عن النفس ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

م، 5/4/2020( المنعقدة بتاريخ 182بجلست  رقم )بناًء على موافقة مجلس قسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية 
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر
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(7) 
ـ

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم دـي ميةـ)ـ
م المناس  وتادريس التر ياة الرياضاية )مان الخاارا( إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحقة/ آالء محمد حماد. المقيدة بقس -8179

"برن مجـتع يم ـبإستخلامـا لرام ـا تع يميـةـوأثـرهـــللحصو  على درجة الماجستير في التر ية الرياضية بعناوان 
ي ىـتع ـمـا مهـ راتـا مر يـةـادس سـيةـا مرتبطـةـبأ عـ بـا قـو ـ ـل ـت ميـذـا مرم ـةـاإلبتلا يـةـبمم ف ـةـــــــــــــ

 سيئة اإلشراف من السادة :وتش يل  أسيوط"
 أستال مساعد بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية تخص  مساباقت أ.ع.د/ محاد صالح أحاد  ا ح.  -1

 الميدان والمضمار ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 قات الميدان المدرس بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية تخص  مساب د/ محاد ح ن    ألد إبق ه  . -2

 والمضمار ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 المدرس بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية تخص  مسابقات الميدان  د/ ب اع    ألد محاد  بد هللا. -3

 والمضمار ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
م، 5/4/2020( المنعقااادة بتااااريخ 182اضااية بجلسااات  رقاام )بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااس  وتاادريس التر ياااة الري

 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر

ة الرياضاية ر. المقياد بقسام المنااس  وتادريس التر يانصاإقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ عبد الرحمن عبد العزياز  -8180
"تـأثيرـبرنـ مجـمر ـ ـي ـىـتع ـمـبعـضـــــــ)من الخارا( للحصو  على درجاة الماجساتير فاي التر ياة الرياضاية بعناوان 

 ا مه راتـا منهجيةـف ـا جمب زـ ت ميذـمرم ةـاإليلالـا مهن ـف ـملارسـا تربيةـا ف ريةـبمم ف ةـأسيوط"
 وتش يل سيئة اإلشراف من السادة :

 أستال طرق التدريس بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية  حاود ح انألن. أ.د/ بها  سألد م -1
 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية تخص  تدريس جمباز د/ ح ألن أحاد   حاج حاود.    -2
 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 المدرس بقسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية تخص  تدريس سوكي الميدان  بد هللا.د/ خا د أبو    عود  -3
 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

م، 5/4/2020( المنعقااادة بتااااريخ 182بناااًء علاااى موافقااة مجلاااس قساام المنااااس  وتاادريس التر ياااة الرياضااية بجلسااات  رقاام )
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215تها رقم )وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلس

 و      اجلا. :  قق ر

ـم جستير(ـ-)قيلـط بـلراس تـي ي ـ
إقتااراح قيااد الطااالب األتااي أساامائهم بصاافة مبدئيااة بمرحلااة الماجسااتير فااي التر يااة الرياضااية باألقسااام الموضااحة فيمااا يلااي  -8181

ن السيد أ.د/ نائاا رئايس الجامعاة لشائون الدراساات العلياا والبحاوث م ، بناًء على ما ورد م2019/2020للعام الجامعي 
 م.4/3/2020بتاريخ 
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(8) 
ـا جنسيةـاإلسمـا جنسيةـاإلسم

 قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية

 كويتي ضاري سزاع عطاي باجي  جزاع وزري الشمري -6 كويتي عبد العزيز خالد ندا فهد حسن المطيري  -1

 كويتي عبد الرحمن سعد صفوق محمد معلث خلف -7 كويتي ي ضبيا رفاع عبيد المطيري محمد داز  -2

 كويتي محمد فالر نجم رخي  عقاب الشمري  -8 كويتي عبد ي فهد دويبي فراا حجي عايض -3

 كويتي محمد يوسف فاضل عايد عاشور الفضلي -9 كويتي سارة سلطان محمد سلطان عيسى -4

 كويتي ناصر تركي شنيف فرح حلبيد المطيري  -10 كويتي برا يم خليل بن ناجييوسف طارق محمد إ -5

 التدريب الرياضي وعلوم الحركة قسم

 كويتي تركي مشعل نايف عوين حسن الشمري  -2 كويتي سليمان محمد حسن محمد عبد ي الكندري  -1

   كويتي ناصر بدر ناصر فالر بن خضير المطيري  -3
 رياضيةعلوم الصحة القسم 

 كويتي ضاري طال  بطي مطر خلف الشمري  -2 كويتي سعد حسن صالر حمد علي طاسر -1
 

 

 و      اجلا. :  قق ر

ـ)إي لةـقيلـط بـلراس تـي ي (
 إقتراح إعادة قيد الطالب األتي أسمائهم وفقًا لما سو موضر قرين كااًل مانهم نظارًا لسادادسم الرساوم الدراساية المقاررة للعاام -8182

م، بنْاًء على موافقة مجالس األقسام المختصة وقرار لجنة الدراسات العليا والبحاوث بجلساتها رقام 2019/2020الجامعي 
 م.12/4/2020( المنعقدة بتاريخ 215)

   ق     اقحلة  إلس 
 علوم الصحة الرياضية الدكتوراه  عيون أحمد محمد أحمد -1
 وم الصحة الرياضيةعل الماجستير حلمي سليمان حلمي سليمان -2
  اإلدارة الرياضية الماجستير شهيرة فتحي فهمي -3

 و      اجلا. :  قق ر
 

ـش ونـا تع يمـوا ط بـ:ـ:س لسً 
إقتاااراح إعتمااااد إعاااادة توزياااع جلساااات تشااا يل تصاااحير المقاااررات العملياااة والنظرياااة للفصااال الدراساااي األو  للعاااام  -8183

 .على موافقة مجالس األقسام ر السيد أ.د/ رئيس الجامعة، و ناًء م تطبيقًا لقرا2019/2020الجامعي 
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية

ـا فرقةـادو ىـ:
 جل ة( : 220مققر أساس ات  قة   قدع ) الا( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 30 أ.د/ محمد إبرا يم محمود سلطان 102 أ.د/ عاصم صابر راشد
 30 د/ سيقم صالر عبد الجواد 140 علي د/ عصام محمود
 19 د/ أحمد محمد حسين 80 د/ ب ر أنور تهامي

 90 د/ أحمد عاد  تميم 129 د/ خالد أبو السعود عبد ي
  120 د/ محمد عوط عبد الحليم 140 د/ بسام السيد محمد



 10 )مـا بعده صفحة      (

(9) 
 طا ب( : 1097مققر أساس ات  قة   قدع )نظقي( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ محمد إبرا يم محمود سلطان أدنى أ.د/ عاصم صابر راشد
 أدنى د/ سيقم صالر عبد الجواد 360 د/ عصام محمود علي
 أدنى د/ أحمد محمد حسين أدنى د/ ب ر أنور تهامي

 370 د/ أحمد عاد  تميم 360 د/ خالد أبو السعود عبد ي
 أدنى وط عبد الحليمد/ محمد ع أدنى د/ بسام السيد محمد

 جل ة( : 310مققر أساس ات   تاقينات ) الا( ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 

 27 أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم 63 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 97 أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة 38 أ.د/ بهاء سيد محمود

 65 د/ إيمان سيد أحمد 75 د/ محمد صالح أحمد فالر
 140 د/ دينا عبد الرحيم مهنى 160 د/ رانيا صدي  عبد اللطيف
 105 د/ مروة صبري إبرا يم 100 د/ حسين أحمد الحاا
 135 د/ والء بدري كامل 150 د/ محمد حسن السيد
 35 د/ شيماء ماسر أحمد 50 د/ أحمد عاد  تميم

 طا ب وطا بة( : 1550مققر أساس ات   تاقينات )نظقي( ) -
   جل ة  إلس    جل ة س  إل

 أدنى أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم أدنى أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود

 350 د/ إيمان سيد أحمد 250 د/ محمد صالح أحمد فالر
 دنىأ د/ دينا عبد الرحيم مهنى 420 د/ رانيا صدي  عبد اللطيف
 أدنى د/ مروة صبري إبرا يم 500 د/ حسين أحمد الحاا
 أدنى د/ والء بدري كامل أدنى د/ محمد حسن السيد
 أدنى د/ شيماء ماسر أحمد أدنى د/ أحمد عاد  تميم

ـ:ـا ث نيةا فرقةـ
 ( :جل ة 176( ) الا)    لةمققر أساس ات  قة  -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 65 أ.د/ أيمن عبده محمد 92 سيدأ.د/ عاد  حسني ال

 87 د/  بة محمد راتا أبو جازية 70 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب
 75 د/ عزة كما  بدر 60 د/ إنجي عاد  متولي
 100 د/ شيماء ماسر أحمد 145 د/ وليد محمد حسين

   10 د/ محمد عوط عبد الحليم



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10) 
 وطا بة( :طا ب  880مققر أساس ات  قة    لة )نظقي( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ أيمن عبده محمد 175 أ.د/ عاد  حسني السيد

 أدنى د/  بة محمد راتا أبو جازية 350 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب
 أدنى د/ عزة كما  بدر أدنى د/ إنجي عاد  متولي
 أدنى د/ شيماء ماسر أحمد 350 د/ وليد محمد حسين

 طا ب وطا بة( : 877 ات   اناهج )نظقي( )مققر أساس -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 

 أدنى أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة أدنى أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم
 أدنى أ.د/ كما  سليمان حسن أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود
 أدنى أ.د/ عاصم صابر راشد أدنى أ.د/ عاد  حسني السيد
 أدنى د/ إيمان سيد أحمد أدنى عبد الوساب أ.د/ مصطفى أحمد
 355 د/ بسام السيد محمد 260 د/ شيماء ماسر أحمد
   254 د/ والء بدري كامل

ـ:ـا ث  ثةا فرقةـ
 ( :طا ب وطا بة 257( )نظقي )مققر طقق  دريا  -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى جيد قنصوةأ.د/ كامل عبد الم أدنى أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم

 248 أ.د/ كما  سليمان حسن أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود
 أدنى أ.د/ عاصم صابر راشد أدنى أ.د/ عاد  حسني السيد
 أدنى د/ عصام محمود علي أدنى أ.د/ أيمن عبده محمد

 أدنى د/ أحمد عاد  تميم أدنى د/ خالد أبو السعود عبد ي

 طا ب وطا بة( : 257نظقي( )مققر بق مج   تقب ة   قياض ة ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 

 أدنى أ.د/ كما  سليمان حسن أدنى أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم
 أدنى أ.د/ عاد  حسني السيد 248 أ.د/ بهاء سيد محمود

 أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد أدنى أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب
 أدنى د/ إيمان سيد أحمد أدنى د/ دينا عبد الرحيم مهنى
 أدنى د/ محمد حسن السيد أدنى د/ والء بدري كامل

 
 



 12 )مـا بعده صفحة      (

(11) 
 جل ة( : 52مققر مهار ت  دريا   تقب ة   قياض ة ) الا( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 26 أ.د/ بهاء سيد محمود 22 أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم

 20 أحمد د/ محمد صالح 10 أ.د/ أيمن عبده محمد
 1 د/ خالد أبو السعود أبو عبد ي 35 د/ ب ر أنور تهامي
 10 د/ شيماء ماسر أحمد 20 د/ مروة صبري إبرا يم
 39 د/ دينا عبد الرحيم مهنى 15 د/ وليد محمد حسين
   10 د/ عزة كما  بدر

 طا ب وطا بة( : 257مققر مهار ت  دريا   تقب ة   قياض ة )نظقي( ) -
   جل ة  إلس  جل ة    إلس 

 أدنى أ.د/ بهاء سيد محمود أدنى أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم
 أدنى د/ محمد صالح أحمد أدنى أ.د/ أيمن عبده محمد
 أدنى د/ خالد أبو السعود أبو عبد ي أدنى د/ ب ر أنور تهامي
 أدنى د/ شيماء ماسر أحمد أدنى د/ مروة صبري إبرا يم

 أدنى د/ دينا عبد الرحيم مهنى أدنى حسين د/ وليد محمد
   247 د/ عزة كما  بدر

 ( :جل ة 52ا( ) ال)   يقة   طائقةمققر  -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 34 أ.د/ أحمد خضري محمد 40 أ.د/ أيمن عبده محمد
 30 د/ مروة رمضان محمود 44 د/ إيمان سيد أحمد
 30 سيد د/ عصمت محمد 30 د/ ب ر أنور تهامي

 طا ب وطا بة( : 257مققر   يقة   طائقة )نظقي( ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ أحمد خضري محمد أدنى أ.د/ أيمن عبده محمد
 أدنى د/ مروة رمضان محمود أدنى د/ إيمان سيد أحمد
 أدنى د/ عصمت محمد سيد 253 د/ ب ر أنور تهامي

 ل ة( :ج 28) الا( )   األد نمققر  -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 19 د/ محمد صالح أحمد فالر 28 أ.د/ كما  سليمان حسن

 15 د/ ليلى جما  مهنى 5 د/  بة محمد راتا أبو جازية
 20 محمدد/ بسام صالح  5 د/ محمد حسن السيد
   20 د/ بسام السيد محمد



 13 )مـا بعده صفحة      (

(12) 
 طا ب وطا بة( : 138مققر   األد ن )نظقي( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى د/ محمد صالح أحمد فالر أدنى أ.د/ كما  سليمان حسن

 أدنى د/ ليلى جما  مهنى أدنى د/  بة محمد راتا أبو جازية
 أدنى د/ بسام صالح محمد 132 د/ محمد حسن السيد
   أدنى د/ بسام السيد محمد

 جل ة( : 24مققر    باحة ) الا( ) -
   جل ة   إلس   جل ة  إلس 
 10 د/ حسين أحمد الحاا 21 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم
 10 د/ محمد عوط عبد الحليم 20 د/ مروة صبري إبرا يم
 11 د/ رانيا صدي  عبد اللطيف 24 د/ عزة كما  بدر

 طا ب وطا بة( : 116مققر    باحة )نظقي( ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى / حسين أحمد الحااد أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم
 أدنى د/ محمد عوط عبد الحليم أدنى د/ مروة صبري إبرا يم
 أدنى د/ رانيا صدي  عبد اللطيف 111 د/ عزة كما  بدر

ـا فرقةـا رابعة:
 ( :طا ب وطا بة 198( )مناهج   تقب ة   قياض ة )نظقي مققر  -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ عاصم صابر راشد أدنى أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة

 أدنى د/ محمد صالح أحمد فالر أدنى د/ ب ر أنور تهامي
 أدنى د/ عصام محمود علي أدنى د/  بة محمد راتا أبو جازية
 أدنى د/ أحمد عاد  تميم 189 د/ مروة صبري إبرا يم
 أدنى د/ والء بدري كامل أدنى د/ عزة كما  بدر

 طا ب وطا بة( : 194)نظقي( )  دريا" "شعبة مققر  عل  حق ا -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 

 أدنى أ.د/ عاصم صابر راشد أدنى أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 أدنى د/ عصام محمود علي أدنى د/ مروة صبري إبرا يم
 أدنى د/ أحمد عاد  تميم أدنى د/ عزة كما  بدر

 187 م مهنىد/ دينا عبد الرحي أدنى د/ شيماء ماسر أحمد



 14 )مـا بعده صفحة      (

(13) 
 طا ب وطا بة( : 227مققر  عل  حق ا "شعبة  دريب" )نظقي( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ عاصم صابر راشد أدنى أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد أدنى أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب

 أدنى أبو جازيةد/  بة محمد راتا  220 د/ محمد حسن السيد
 أدنى د/ أحمد عاد  تميم أدنى د/ دينا عبد الرحيم مهنى

 طا ب وطا بة( : 194مققر بحث  لاا )نظقي( ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد أدنى أ.د/ أيمن عبده محمد
 أدنى د/ ب ر أنور تهامي أدنى د/ إيمان سيد أحمد
 أدنى د/ وليد محمد حسين 186 د/  بة محمد راتا
 أدنى د/ رانيا صدي  عبد اللطيف أدنى د/ شيماء ماسر أحمد
   أدنى د/ بسام السيد أحمد

 ( :جل ة 40ا( ) ال) مققر  قة   ألد -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 12 أ.د/ طارق صالح سيد 40 أ.د/ كما  سليمان حسن

 28 محمد أحمد جعيصة أ.د/ حنان 30 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب
 40 د/ محمد عوط عبد الحليم 10 د/ بال  سيد ساشم

 طا ب وطا بة( : 200مققر  قة   ألد )نظقي( ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى أ.د/ طارق صالح سيد أدنى أ.د/ كما  سليمان حسن

 أدنى أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة أدنى أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب
 195 د/ محمد عوط عبد الحليم أدنى بال  سيد ساشمد/ 

 مققر   األد ن ) الا(  : -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 

 10 د/ محمد حسن السيد 5 د/ محمد صالح أحمد فالر
 10 د/ األمير عبد الستار حسن 7 د/ بسام السيد محمد

 10 د/ محمد عوط عبد الحليم 10 د/ دينا عبد الرحيم مهنى
 10 محمدد/ بسام صالح  10 اء ماسر أحمدد/ شيم

 



 15 )مـا بعده صفحة      (

(14) 
 طا ب وطا بة(  : 87مققر   األد ن )نظقي( ) -

   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى د/ محمد حسن السيد أدنى د/ محمد صالح أحمد فالر
 أدنى د/ األمير عبد الستار حسن أدنى د/ بسام السيد محمد

 أدنى عوط عبد الحليم د/ محمد أدنى د/ دينا عبد الرحيم مهنى
 80 د/ بسام صالح محمد أدنى د/ شيماء ماسر أحمد

 : جل ة( 23)) الا(     باحةمققر  -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 20 د/ حسين أحمد الحاا 8 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم
 20 د/ عصام محمود علي 20 د/ عزة كما  بدر
 20 عبد ي د/ خالد أبو السعود 4 د/ والء بدري كامل

 ( :طا ب وطا بة 112مققر    باحة )نظقي( ) -
   جل ة  إلس    جل ة  إلس 
 أدنى د/ حسين أحمد الحاا 106 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم
 أدنى د/ عصام محمود علي أدنى د/ عزة كما  بدر
 أدنى د/ خالد أبو السعود عبد ي أدنى د/ والء بدري كامل

 وعلوم احلركة قسم التدريب الرياضي

   فقعة  ذو ى -أوال:
 )طا ب/طا بة(  1518أساس ات م ابقات   اضاار  -1
 أ.د/ فؤاد رزق عبد الح يم  -

 أ.د/ حامد حسين أحمد -

 أ.د/محمود حسن حسين العر ي  -

 أ.د/عبدالح يم رزق عبدالح يم -

 أ.د/ عماد سمير محمود -

 أ.د/ محمود عطية بخيت -

 أ.د/ عبدي فردلي -

 خضري محمد أ.م.د/ أحمد -

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهنى -

 أ.م.د/ شيماء محمد لولي -

 د / االمير عبد الستار -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 250
 ورقة 350
 ورقة 250
 أدني
 ورقة 250

 أ.د/ سمير محي الدين أبو شادي -

 يأ.د/ عماد الدين شعبان عل -
 أ.د/ محمود فاروق صبرة -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 أ.م.د/ نسرين نادي عبدالجيد -

 د/ محمد فاروق ابرا يم -

 د/ مصطفي ساشم -

 د/ سيد علي عبدي شبيا -

 د/ اسراء عطا المحمدي -

 د/ اسامة تمام محمد -

 د/ أحمد محمد حسين -

 د/ طارق محمد عبد ي -
 د/ أالء احمد الطاسر -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة125
 أدني
 ورقة 250
 أدني
 أدني
 أدني



 16 )مـا بعده صفحة      (

(15) 
 جل ة )  الا(  304أساس ات م ابقات   اضاار  -2

 أ.د/ فؤاد رزق عبد الح يم  -

 أ.د/ حامد حسين أحمد -

 أ.د/محمود حسن حسين العر ي  -

 أ.د/عبدالح يم رزق عبدالح يم -

 أ.د/ عماد سمير محمود -

 أ.د/ محمود عطية بخيت -

 عبدي فردلي أ.د/ -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهنى -

 أ.م.د/ شيماء محمد لولي -

 د / االمير عبد الستار -

 جلسة 20
 جلسة 25
 جلسة 27
 جلسة 40
 جلسة 50
 جلسة 44
 جلسة 50
 جلسة 5
 جلسة 30
 جلسة 69
 جلسة 40
 جلسة 30
 جلسة 144

 سمير محي الدين أبو شادي أ.د/ -

 أ.د/ عماد الدين شعبان علي -

 أ.د/ محمود فاروق صبرة -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 أ.م.د/ نسرين نادي عبدالجيد -

 د/ محمد فاروق ابرا يم -

 د/ مصطفي ساشم -

 د/ سيد علي عبدي شبيا -

 د/ اسراء عطا المحمدي -

 د/ اسامة تمام محمد -

 د/ أحمد محمد حسين -

 محمد عبد يد/ طارق  -
 د/ أالء احمد الطاسر -

 جلسة 25
 جلسة 35
 جلسة 35
 جلسة 10
 جلسة 40
 جلسة 30
 جلسة 50
 جلسة 100
 جلسة 30
 جلسة 126
 جلسة 66
 جلسة 50
 جلسة 50

 ) طا ب /طا بة(   1509أساس ات   ابارزة    -3

 أ.د/ فؤاد رزق عبدالح يم -

 أ.د/ أحمد صالح الدين محمد قراعة -

 حسين العر ي أ.د/ محمود حسن -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبدالكريم -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي حفني -

 د/ وليد صالر عبدالجواد -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 250
 أدني 

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/محمد ابرا يم محمود سلطان -

 أ.د/ سمر مصطفي حسين -

 جودأ.م.د/ خالد عبد المو  -

 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -

 د/ محمد محمود محمد عبدالرحيم -

 أدني
 أدني
 ورقة 175
 ورقة 220
 أدني
ورقة  250
 ورقة 350

 جل ة )  الا(  302أساس ات   ابارزة    -4

 أ.د/ فؤاد رزق عبدالح يم -

 أ.د/ أحمد صالح الدين محمد قراعة -

 أ.د/ محمود حسن حسين العر ي -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 خالد محمد عبدالكريمأ.م.د/  -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي حفني -

 د/ وليد صالر عبدالجواد -

 جلسة 10
 جلسة 49
 جلسة 40
 جلسة 35
 جلسة 78
 جلسة 106
 جلسة 55

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/محمد ابرا يم محمود سلطان -

 أ.د/ سمر مصطفي حسين -

 أ.م.د/ خالد عبدالموجود -

 يأ.م.د/ رشا ر يع فهم -
 د/ محمد محمود محمد عبدالرحيم -

 جلسة 30
 جلسة 18
 جلسة 10
 جلسة 86
 جلسة 75
 جلسة 133
 جلسة 170

 ثان ا :   فقعة   ثان ة

 ) طا ب / طا بة (  884أساس ات   جاباز    -5

 أ.د/ محمد احمد الحفناوي  -

 أ.د/ محمود عطية بخيت -

 ياسر حسن حامدأ.د/  -

 د / وليد صالر عبد الجواد -

 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 400

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن -

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف  -

 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 400



 17 )مـا بعده صفحة      (

(16) 
 جل ة )  الا(   177أساس ات   جاباز    -6

 أ.د/ محمد احمد الحفناوي  -

 أ.د/ محمود عطية بخيت -

 ياسر حسن حامدأ.د/  -

 بد الجوادد / وليد صالر ع -

 د/ حسين احمد الحاا -

 جلسة 45
 جلسة 30
 جلسة 49
 جلسة120
 جلسة 10

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن -

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف  -

 جلسة 50
 جلسة 103
 جلسة 75
 جلسة 98

 )طا ب /طا بة(  879أساس ات   د اع  ن   نفا  -7

 صالرأ.د/ صالر محمد  -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 د/ صالر عبد القادر عتريس -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف -

 د/ أمل نادي محمد -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 350

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.م.د/ انجي عاد  متولي -

 د/ علي نورالدين علي مصطفي -

 د/  بة رشوان علي رشوان -

 د/ محمد محمود محمد عبدالرحيم -

 دنيأ
 أدني
 ورقة 100
 ورقة 420
 أدني

 جل ة )  الا(  176أساس ات   د اع  ن   نفا  -8

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 د/ صالر عبد القادر عتريس -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف -

 د/ أمل نادي محمد -

 جلسة 25
 جلسة 95
 جلسة 89
 جلسة 115
 جلسة 150

 ن سيدأ.د/ طارق صالح الدي -

 أ.م.د/ انجي عاد  متولي -

 د/ علي نورالدين علي مصطفي -

 د/  بة رشوان علي رشوان -

 د/ محمد محمود محمد عبدالرحيم -

 جلسة 45
 جلسة 10
 جلسة 102
 جلسة 70
 جلسة 10

 )طا ب / طا بة( 878مبادئ   تدريب   قياضا   -9

 أ.د/ فؤاد رزق عبدالح يم -

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -

 م محمود سلطانأ.د/ محمد ابرا ي -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -
 د/ احمد محمد حسين -

 أدني
ورقة 340  

 أدني
 ورقة 200
 ورقة 130
 ورقة 100
 أدني
 أدني

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/عاد  ابرا يم احمد -

 عطية بخيتأ.د/ محمود  -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي الحفني -

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 100
 أدني

 ثا ثا  :   فقعة   ثا ثة
 )طا ب/طا بة( 269( 1  تدريب   قياضا ) -10
 أ.د/ أحمد صالح قراعة -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 د/ خالد محمد عبد الكريمأ.م. -

 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -

 د/ الحسين صالح محمد -

 د/ طارق محمد عبدي -

ورقة 10  
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 250

 أ.د/ محمد احمد الحفناوي  -

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.م.د/ احمد خضري محمد -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي الحفني -

 د/ السيد علي عبد ي شبيا -

 عبدالستار د/ األمير -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني



 18 )مـا بعده صفحة      (

(17) 
  )طا ب/ طا بة( 266 ل  حق ة   -11
 أ.د/ أحمد صالح قراعة -

 أ.د/ محمد ابرا يم محمود سلطان -

 أ.د/ طارق صالح سيد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د/ رشا ر يع فهمي -

 د/ الحسين صالح محمد -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف -

 أدني
 أدني
 أدني
 نيأد
 أدني

ورقة 125  

 أدني

 أ.د/ محمد احمد الحفناوي  -

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ خالد عبد الموجود -

 د/ السيد علي عبد ي شبيا -

 د/ األمير عبدالستار -

 د/ أسامة السيد تمام -

 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 130
 أدني
 أدني
 أدني

  ا بة()طا ب / ط 785  ل اعة   بدن ة   -12
 أ.د/ فؤاد رزق عبدالح يم -

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.د / ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ خالد عبد الموجود -

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -

 أ.م.د/ خالد محمد عبدالكريم -

 د/السيد علي عبد ي شبيا -

 د/ طارق محمد عبدي -

 د/ أحمد محمد حسين -

 د/ وليد صالر عبدالجواد -

 د/ أسامة السيد تمام -

 د/ علي نور الدين علي -

 أدني
 أدني
 ورقة 250
 ورقة 250
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 150

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ حامد حسين أحمد -

 أ.د/ محمد ابرا يم سلطان -

 أ.د/ سمر مصطفي حسين -

 عمرو سيد حسنم.د/ أ. -

 أ.م.د/ انجي عاد  متولي  -

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د/ عبدالرحمن حسين ابرا يم -

 د/ الحسيني صالح -

 د/ محمد محمود عبدالرحيم -

 د/  بة رشوان علي -

 د/ أمل نادي محمد -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 120
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

  جل ة )  الا( 157  ل اعة   بدن ة   -13
 أ.د/ فؤاد رزق عبدالح يم -

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.د / ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ خالد عبد الموجود -

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -

 د/السيد علي عبد ي شبيا -

 د/ طارق محمد عبدي -

 حسيند/ أحمد محمد  -

 د/ وليد صالر عبدالجواد -

 د/ أسامة السيد تمام -

 د/ علي نور الدين علي -

 جلسة 10
 جلسة 10
 جلسة  2
 جلسة 28
 جلسة 35
 جلسة 20
 جلسة 47
 جلسة 43
 جلسة 12
 جلسة 20
 جلسة 20
 جلسة 20
 جلسة 20

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ حامد حسين أحمد -

 لطانأ.د/ محمد ابرا يم س -

 أ.د/ سمر مصطفي حسين -

 عمرو سيد حسنأ.م.د/  -

 أ.م.د/ انجي عاد  متولي  -

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د/ عبدالرحمن حسين ابرا يم -

 د/ الحسيني صالح -

 د/ محمد محمود عبدالرحيم -

 د/  بة رشوان علي -

 د/ أمل نادي محمد -

 جلسة 10
 جلسة 10
 جلسة 17
 جلسة 6
 جلسة 10
 جلسة 40
 جلسة 22
 جلسة 20
 جلسة 56
 جلسة 40
 جلسة 20
 جلسة 60
 جلسة 30



 19 )مـا بعده صفحة      (

(18) 
  طا ب/ طا بة() 266مهار ت   تدريب   األد نا  -14
 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ انجي عاد  متولي -

 أ.م.د/ خالد عبد الموجود -

 ود أ.م.د/ مروة رمضان محم -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي حفني -

 د/ طارق محمد عبدي -

 د/ الحسيني صالح -

 د/ علي نور الدين علي -

 د/ أحمد محمد حسين -

 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 122
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني 
 أدني

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د / سمر مصطفي حسين -

 أ.د / ياسر حسن حامد  -

 يمأ.م.د/ خالد محمد عبدالكر  -

 عمرو سيد حسنأ.م.د/  -

 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -

 د/ عبدالرحمن حسين ابرا يم -

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د/ محمد محمود عبدالرحيم -

 د/  بة رشوان علي -

 د/ أمل نادي محمد -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 ورقة 130
 أدني
 أدني
 أدني

  جل ة )  الا(  54مهار ت   تدريب   األد نا  -15
 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -

 أ.د/ عاد  ابرا يم أحمد -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ انجي عاد  متولي -

 أ.م.د/ خالد عبد الموجود -

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود  -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي حفني -

 د/ طارق محمد عبدي -

 د/ الحسيني صالح -

 د/ علي نور الدين علي -

 أحمد محمد حسيند/  -

 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 20
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 20
 جلسة 5
 جلسة 31

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 أ.د / سمر مصطفي حسين -

 أ.د / ياسر حسن حامد  -

 أ.م.د/ خالد محمد عبدالكريم -

 عمرو سيد حسنأ.م.د/  -

 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -

 د/ عبدالرحمن حسين ابرا يم -

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د/ محمد محمود عبدالرحيم -

 د/  بة رشوان علي -

 د/ أمل نادي محمد -

 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 5
 جلسة 50
 جلسة 5

 
  اب    فقعة   ثا ثة  دريب:   تخصصات   جااع ة و  فقدية

 طا ب (  84 دريب  قة   قدع )  -16

 محمد ابرا يم سلطان أ.د/ -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د/ احمد محمد حسين -

 ورقة 84
 أدني
 أدني

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 د/ عبد الرحمن حسين -

 د/ طارق محمد عبدي -

 أدني
 أدني
 أدني

  جل ة )  الا( 17 دريب  قة   قدع  -17
 أ.د/ محمد ابرا يم سلطان -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 محمد حسين د/ احمد -

 جلسات 10
 جلسات 10
 جلسات 17

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -

 د/ عبد الرحمن حسين -

 د/ طارق محمد عبدي -

 جلسات 10
 جلسات 10
 جلسات 10



 20 )مـا بعده صفحة      (

(19) 
  طا ب / طا بة(  59 دريب  قة    لة )  -18
 أ.د / مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد  -

 أ.م.د/ إنجي عاد  متولي -

 باسد/ احمد محمد ع  -

 أدني
 أدني
 ورقة 52
 أدني

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -

 أ.د/ محمد ابرا يم سلطان -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

  جل ة )  الا(  12 دريب  قة    لة  -19
 أ.د / مدحت شوقي طوس -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد  -

 أ.م.د/ إنجي عاد  متولي -

 عباسد/ احمد محمد   -

 جلسة 6
 جلسة 6
 جلسة 6
 جلسة 6

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -

 أ.د/ محمد ابرا يم سلطان -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -

 جلسة 6
 جلسة 6
 جلسة 6
 جلسة 6

 طا ب / طا بة(   41 دريب   يقة   طائقة )  -20

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -
 أ.م. د/ أحمد خضري محمد  -
 ة رمضان محمودأ.م.د/ مرو  -
 د/ عبد الرحمن حسين -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

 أ.د/ عاد  ابرا يم احمد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د / طارق محمد عبدي  -

 د/ احمد محمد حسين -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

  جل ات )  الا( 9 دريب   يقة   طائقة    -21
 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -
 محمد أ.م. د/ أحمد خضري   -
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -
 د/ عبد الرحمن حسين -

 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 4

 أ.د/ عاد  ابرا يم احمد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د / طارق محمد عبدي  -

 د/ احمد محمد حسين -

 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 8

 طا ب / طا بة(  38 دريب   ألد )  -22
 شوقي طوس أ.د / مدحت -

 أ.م.د/ طارق صالح الدين سيد  -

 أ.م.د/ إنجي عاد  متولي -

 د/ احمد محمد عباس  -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

 أ.د/ عاد  ابرا يم احمد -

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -

 أدني
 أدني
 ورقة 30
 أدني

  جل ات )  الا(  8 دريب   ألد  -23
 ت شوقي طوسأ.د / مدح -

 أ.م.د/ طارق صالح الدين سيد  -

 أ.م.د/ إنجي عاد  متولي -

 د/ احمد محمد عباس  -

 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 4
جلسات 4  

 أ.د/ عاد  ابرا يم احمد -

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -

 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 4
جلسات 4  

  طا ب( 44ب )   عاب   اضق  دريب  -24

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -
 أ.م. د/ أحمد خضري محمد  -
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -
 د/ عبد الرحمن حسين -

 أدني 
 أدني
أدني   
 ورقة 44

 أ.د/ عاد  ابرا يم احمد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د / طارق محمد عبدي  -

 د/ احمد محمد حسين -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني



 21 )مـا بعده صفحة      (

(20) 
 جل ات )  الا(   9  عاب   اضقب  دريب  -25

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -
 أ.م. د/ أحمد خضري محمد  -
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود -
 د/ عبد الرحمن حسين - -

 جلسات 4
 جلسات 8
 جلسات 4
جلسات 4  

 أ.د/ عاد  ابرا يم احمد -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د / طارق محمد عبدي  -

 حسين د/ احمد محمد -

 جلسات 4
 جلسات 4
 جلسات 4
جلسات 4  

  طا بة( 32 دريب   د اع  ن   نفا )  -26
 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ سمر مصطفي حسين  -

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د / السيد علي عبد ي -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

 ياسر حسن حامدأ.د/  -

 د/ علي نور الدين علي -

 د/  بة رشوان علي -

 محمدد/ أمل نادي  -

 أدني
 أدني
 ورقة 30
 أدني

 جل ات )  الا(  7 دريب   د اع  ن   نفا  -27

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ سمر مصطفي حسين  -

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د / السيد علي عبد ي -

 جلسات 3
 جلسات 3
 جلسات 7
جلسات 3  

 ياسر حسن حامدأ.د/  -

 د/ علي نور الدين علي -

 د/  بة رشوان علي -

 نادي محمد د/ أمل -

 جلسات 3
 جلسات 3
 جلسات 3
جلسات 3  

 طا ب / طا بة(  60 دريب    باحة ) -28

 أ.د / صالر محمد صالر -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي حفني 

 أدني
 أدني
 أدني

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د / السيد علي عبد ي شبيا -

 د/ اسامة السيد تمام -

 ورقة 60
 أدني
نيأد  

 جل ة )  الا(  12 دريب    باحة   -29

 أ.د / صالر محمد صالر -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي حفني  -

 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم -

 د / السيد علي عبد ي شبيا -

 د/ اسامة السيد تمام -

 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8

  طا ب(  83)   دريب   االكاة -30
 أ.د/ أحمد صالح قراعة -
 أ.م.د/ خالد عبد الموجود  -

 د/ السيد على عبداللى شبيا -

 د/ علي نور الدين -

 أدني
 ورقة 83

 أدني
 أدني

 أ.د/ حامد حسين احمد -

 صالر عبدالجابر عبدالحافظ /أ.د -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم  -

 د / وليد صالر عبد الجواد  -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

 جل ة )  الا(  17 يب   االكاة  در  -31

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -
 أ.م.د/ خالد عبد الموجود  -

 د/ السيد على عبداللى شبيا  -

 د/ علي نور الدين -

 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8

 أ.د/ حامد حسين احمد -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 أ.م.د/ خالد محمد عبد الكريم  -

 دد / وليد صالر عبد الجوا  -

 جلسات 8
 جلسات 8
جلسات 8  
 جلسات 8
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(21) 
 طا ب / طا بة(  77) األد ن    دريب  -32

 أ.د/ فؤاد رزق عبد الح يم -

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -

 د/ علي نور الدين -

 أدني
 ادني

 أدني
 أدني

 أ.د/ حامد حسين أحمد  -

 / ليلي جما  مهنيأ.م.د -

 د/ االمير عبد الستار حسن -

 احمد محمد حسين د/ -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني

  جل ة )  الا( 16األد ن    دريب  -33
 أ.د/ فؤاد رزق عبد الح يم -

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -

 د/ علي نور الدين علي -

 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8

 أ.د/ حامد حسين أحمد -

 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -

 ر حسند/ االمير عبد الستا -

 د/ احمد محمد حسين -

 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8
 جلسات 8

 طا ب( 1  اضاار)  دريب  -34

 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -
 أ.م.د / ليلي جما  مهني - 

 د/ االمير عبد الستار حسن -
 

 جل ة ) الا( 1  اضاار  دريب  -35
 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 أ.م.د/ أحمد اسماعيل -
 جلسة 1
 جلسة 1

 أ.م.د / ليلي جما  مهني -

 د/ االمير عبد الستار حسن -
 جلسة 1
جلسة 1  

   طا ب( 14صار ة ) ا   دريب  -36
 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 السيد علي عبد يأ.د/  -

 د / وليد صالر عبد الجواد -

 ورقة 14

 أدني
 أدني

 د/ صالر عبدالقادر عتريس -

 د/ أسامة السيد تمام -

 لي نور الدين عليد/ ع -

 أدني
 أدني
 أدني

  جل ات ) الا( 3صار ة ا   دريب  -37
 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -

 السيد علي عبد يأ.د/  -

 د / وليد صالر عبد الجواد -

 جلسة 2
جلسة 2  

جلسة 2  

 د/ صالر عبدالقادر عتريس  -

 د/ أسامة السيد تمام  -

 د/ علي نور الدين علي  -

 جلسة 2
 جلسة 2
 ةجلس 2

 ر بعا  :   فقعة   ق بعة

  )طا ب/طا بة( 225( 2  تدريب   قياضا ) -38

 أ.د/ حامد حسين أحمد -

 أ.د/ محمود عطية بخيت -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.م.د/ أحمد خضري محمد -

 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -

 د/ االمير عبدالستار -
 د/  بة رشوان علي -

 د/ ناسد محمد عبداللطيف -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني 
 أدني

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ محمود حسن حسين العر ي -

 أ.د/سمر مصطفي حسين -

 أ.د/ ياسر حسن حامد -

 أ.م.د/ حاتم فتر ي الحفني -

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن -

 د/ عبدالرحمن حسين ابرا يم -

 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
 أدني
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(22) 
  )طا ب/ طا بة( 227  بحث   علاا ومشكالت  -39

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوى  -
 أ.د/ محمود عطية بخيت -
 أ.م.د/ أنجي عاد  متولي -
 أ.م.د/ أحمد اسماعيل احمد -
 أ.م.د/ رشا ر يع فهمي -
 د / السيد علي عبدي شبيا-
 د/ محمد محمود محمد عبدالرحيم-

 ادني

 أدني 

 ادني

 ادني

 ادني

 ادني
 دنيا

 أ.د/ صالر محمد صالر -

 أ.د/ محمود حسن حسين العر ي -

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد  -
 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي -

 د/ عبدالرحمن حسين ابرا يم -

 د/ الحسين صالح محمد -

 د / أمل نادي محمد -

 ورقة 210
 ادني

 ادني

 ادني

 ادني

 ادني
 ادني

)طا ب/ طا بة(  440مبادئ   تحلألل   حق ا  – 40  

 .د/ محمود حسن حسين العر يأ.م -
 أ.د/ محمود عطية بخيت  -
 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود-
 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي  -
 د / ناسد محمد عبد اللطيف -

 ادني
 ادني
 ادني
 ادني
 ادني
 ادني

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -
 وجود أ.م.د/ خالد عبدالم -

 أ.م.د/ اسامة السيد تمام -

 د/ الحسين صالح محمد -

 د / وليد صالر عبد الجواد -

 ورقة 50
 ادني

 ورقة 240

 ادني
 ادني
 ادني

  جل ة )  الا(  88مبادئ   تحلألل   حق ا  – 41
 أ.م.د/ محمود حسن حسين العر ي -
 أ.د/ محمود عطية بخيت  -
 أ.م.د/ ليلي جما  مهني -
 محمودأ.م.د/ مروة رمضان -
 أ.م.د/ محمد ابرا يم علي  -
 د / ناسد محمد عبد اللطيف -

 جلسة 15
 جلسة 25
 جلسة 51
 جلسة 1
 جلسة 52
 جلسة 15

 أ.د/ طارق صالح الدين سيد -

 أ.د/ صالر عبدالجابر عبدالحافظ -
 أ.م.د/ خالد عبدالموجود  -

 أ.م.د/ اسامة السيد تمام -

 د/ الحسين صالح محمد -

 د / وليد صالر عبد الجواد -

 جلسة 25
 جلسة 3
 جلسة 15
 جلسة 15
 جلسة 88
 جلسة 15

 قسم اإلدارة الرياضية والرتويح
ـا فرقةـادو ىـ:

 )نظقي( : مقدمة  ا  إلد رة   قياض ةمققر  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ عصمت محمد سيد 250 أ.د/ جما  محمد علي
 نىأد د/ بال  سيد ساشم 250 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد 250 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان 250 أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس
 أدنى د/ محمد حسين إبرا يم 250 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 أدنى د/ بسام صالح محمد 250   عبد النعيم عبد الحافظد/ مؤمن ط
   أدنى د/ شيماء صالح سيد
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(23) 
 )نظقي( : أساس ات  إليقاع   حق امققر  -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 298 د/ محمد حسين إبرا يم أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس
 أدنى د/ رويدا صابر أحمد 108 د/ شيماء صالح سيد
 أدنى د/ منتصر القللي أحمد أدنى د/ أبرار مصطفى إبرا يم
 أدنى د/ دعاء عبد المحسن عبد القادر أدنى د/ سناء عبد الرحمن 
 أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي أدنى د/ سماح محمد صالر

 مققر أساس ات  إليقاع   حق ا ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 33 د/ سناء عبد الرحمن 82 و العباسأ.د/ رانيا مرسي أب
 33 د/ رويدا صابر أحمد 82 د/ شيماء صالح سيد
 33 د/ دعاء عبد المحسن عبد القادر 34 د/ سماح محمد صالر
   33 د/ أبرار مصطفى إبرا يم

ـا فرقةـا ث نيةـ:
 مققر ر    ذثقال )نظقي( : -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ بال  سيد ساشم أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 250 مصطفى عنتر زيداند/  أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى محمد محمد د/ عمرو أحمد أدنى أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم

 152 برا يمد/ محمد حسين إ أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم
 أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي أدنى د/ عصمت محمد سيد

 مققر ر    ذثقال ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 39 د/ بال  سيد ساشم 25 أ.د/ جما  محمد علي
 10 بد الجوادد/  يسم صالر ع 25 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 78 د/ مصطفى عنتر زيدان 29 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 32 د/ عمرو أحمد محمد محمد 70 أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم

 133 د/ محمد حسين إبرا يم 33 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 15 د/ بسام صالح محمد 41 د/ مؤمن ط  عبد النعيم
   2 د/ عصمت محمد سيد
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(24) 
 مققر   تعبألق   حق ا )نظقي( : -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ شيماء صالح سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي

 200 د/ محمد حسين إبرا يم أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس
   أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي

 مققر   تعبألق   حق ا ) الا( : -
 ذور ق   إلس   ذور ق  إلس 

 47 د/ شيماء صالح سيد 47 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس
 24 د/ نسرين نادي عبد الجيد 24 د/ شيماء علي محمد لولي
 24 د/ آالء محمد أحمد الطاسر 24 د/ إسراء عطا المحمدي

ـا فرقةـا ث  ثةـ:
 )نظقي( : إد رة م ابقاتمققر  -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 250 د/ عصمت محمد سيد أدنى د عليأ.د/ جما  محم

 أدنى د/ بال  سيد ساشم أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم
 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى محمد محمد د/ عمرو أحمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ
 أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي أدنى د/ شيماء صالح سيد

 مققر إد رة مؤس ات )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 250 د/ بال  سيد ساشم أدنى ا يمأ.د/ عمرو محمد إبر 

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 أدنى د/ بسام صالح محمد نىأد د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ
   أدنى د/ شيماء صالح سيد
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(25) 
 مققر  ذسا   علا ة  إلد رة )نظقي( : -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/ بال  سيد ساشم أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان 250 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ
   أدنى د/ شيماء صالح سيد

  ت   تقب ة   عال ة )نظقي( :مققر مهار  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/ بال  سيد ساشم أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 250 د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى مصطفى عنتر زيدان د/ أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ
   أدنى د/ شيماء صالح سيد

 مققر مهار ت   تقب ة   عال ة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 15 د/ عصمت محمد سيد 16 د عليأ.د/ جما  محم

 45 د/ بال  سيد ساشم 1 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم
 8 د/  يسم صالر عبد الجواد 18 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 15 د/ مصطفى عنتر زيدان 1 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 15 د/ عمرو أحمد محمد محمد 15 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 35 د/ بسام صالح محمد 31 من ط  عبد النعيم عبد الحافظد/ مؤ 
 1 د/ خالد محمد سليمان كردي 1 د/ شيماء صالح سيد

 مققر   األد ن )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان
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(26) 
 مققر   األد ن ) الا( : -

 ل ات  ج  إلس    جل ات  إلس 
 13 د/ مصطفى عنتر زيدان 4 أ.د/ محمود عطية بخيت
 13 د/ بسام صالح محمد 4 أ.د/ حامد حسين أحمد

 4 د/ محمد حسن السيد 4 د/ محمد صالح أحمد فالر
 4 د/ بسام السيد محمد 4 د/ أمير عبد الستار حسن
   4 د/ ليلى جما  مهنى

 مققر   اضاار )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى د/ بسام صالح محمد

 مققر   اضاار ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 1 د/ بسام صالح محمد 1 أ.د/ حامد حسين أحمد

 1 د/ محمد حسن السيد 1 د/ محمد صالح أحمد فالر

 )نظقي( :    باحةمققر  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 

 أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم أدنى د/ عمرو محمد إبرا يمأ.
   أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي

 مققر    باحة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 4 د/ شيماء صالح سيد 8 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 1 د/ عزة كما  بدر 1 أ.د/ صالر محمد صالر محمد
 1 د/ خالد محمد عبد الكريم 1 اسأ.د/ رانيا مرسي أبو العب
 8 د/ خالد محمد سليمان كردي 8 د/ مؤمن ط  عبد النعيم

 مققر   جاباز )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى عمرو أحمد محمدد/  أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم
 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان
   أدنى كردي د/ خالد محمد سليمان
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(27) 
 مققر   جاباز ) الا( : -

   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 9 د/ مصطفى عنتر زيدان 9 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 6 د/ وليد صالر عبد الجواد 9 د/ بال  سيد ساشم 
   5 د/ خالد محمد سليمان كردي

 مققر   يقة   طائقة )نظقي( : -
 ور ق ذ   إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى  يسم صالر عبد الجوادد/  أدنى د/ عصمت محمد سيد
 أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي أدنى د/ بال  سيد ساشم

 مققر   يقة   طائقة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 

 1 د/ عصمت محمد سيد 1 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي 
 1 ر أنور تهاميب د/  1 د/ عبد الرحمن حسين إبرا يم

 مققر أ عاب   اضقب )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد أدنى د/ بال  سيد ساشم

 أدنى د/ بسالم صالح محمد أدنى د/ عصمت محمد سيد
   أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان

 مققر أ عاب   اضقب ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 

 16 د/ عمرو أحمد محمد 15 مؤمن ط  عبد النعيمد/ 
 16 د/  يسم صالر عبد الجواد 16 د/ عصمت محمد سيد
 1 د/ مروة صبري إبرا يم 16 د/ بسام صالح محمد
   1 د/ دينا عبد الرحيم مهنى

 قدع )نظقي( :  مققر  قة  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى ر عبد الجوادد/  يسم صال أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي أدنى د/ بال  سيد ساشم
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(28) 
 مققر  قة   قدع ) الا( : -

   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 1 أ.د/ محمد إبرا يم محمود سلطان 16 أ.د/ جما  محمد علي

 16 د/  يسم صالر عبد الجواد 14 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 1 د/ أحمد محمد حسين 16 سيد ساشم د/ بال 

 1 د/ خالد محمد سليمان كردي 1 د/ عصام محمود علي محمد

 مققر رياضات   د اع  ن   نفا )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 

 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
   أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي

 ر رياضات   د اع  ن   نفا ) الا( :مقق  -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 

 17 د/ عمرو أحمد محمد محمد 17 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 17 د/  بة رشوان علي رشوان 17 د/ صالر عبدالقادر عتريس

 مققر  قة    لة )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى إنجي عاد  متوليد/  أدنى د/ عصمت محمد سيد
 أدنى د/ محمد سيد بشير أدنى د/ بال  سيد ساشم 

 مققر  قة    لة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 15 د/  يسم صالر عبد الجواد 1 أ.د/ عاد  حسني السيد
 16 نتر زيداند/ مصطفى ع 15 د/ عصمت محمد سيد
 1 د/ محمد سيد بشير 16 د/ بال  سيد ساشم
 1 د/ وليد محمد حسين 1 د/ إنجي عاد  متولي

 مققر   االكاة )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق اإلسم

 أدنى د/ السيد علي عبد ي شبيا أدنى أ.د/ محمود حسن حسين العر ي
 أدنى د/ خالد محمد سليمان كردي أدنى د/ عمرو أحمد محمد

 
 



 30 )مـا بعده صفحة      (

(29) 
 مققر   االكاة ) الا( : -

   جل ات  إلس   جل ات  اإلسم
 1 د/ السيد علي عبد ي شبيا 1 د/ خالد عبد الموجود عبد العظيم

 1 د/ عمرو أحمد محمد 1 د/ عصمت محمد سيد

ـ:ـا رابعةـا فرقةـ
 مققر   ت وي  )نظقي( : -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ شيماء صالح سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي

 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى مد إبرا يمأ.د/ عمرو مح
 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم

 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم
 150 د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى د/ بسام صالح محمد ىأدن د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

   أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ

 مققر   بحث   علاا )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ شيماء صالح سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم
 100 د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

   أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ

 قر   تقويح )نظقي( :مق -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 142 د/ شيماء صالح سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى تر زيداند/ مصطفى عن أدنى أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

   أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ



 31 )مـا بعده صفحة      (

(30) 
 مققر   تنظ اات )نظقي( : -

  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ شيماء صالح سيد دنىأ أ.د/ جما  محمد علي
 أدنى د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم
 أدنى مدد/ عمرو أحمد محمد مح أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 150 د/ بسام صالح محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

   أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ

 مققر   اع كق ت )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ شيماء صالح سيد أدنى أ.د/ جما  محمد علي
 دنىأ د/ عصمت محمد سيد أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم
 أدنى د/ عمرو أحمد محمد محمد أدنى أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 100 د/ بسام صالح محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

   أدنى ط  عبد النعيم عبد الحافظد/ مؤمن 

 مققر   تقب ة   عال ة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 1 د/ شيماء صالح سيد 11 أ.د/ جما  محمد علي
 17 د/ عصمت محمد سيد 1 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 1 د/  يسم صالر عبد الجواد 11 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم
 11 د/ مصطفى عنتر زيدان 15 م حسين إبرا يمأ.د/ إبرا ي

 31 د/ عمرو أحمد محمد محمد 1 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس 
 21 د/ بسام صالح محمد 11 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

   11 د/ مؤمن ط  عبد النعيم عبد الحافظ

 مققر   األد ن )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 

 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى ما  الدين عبد العظيمأ.د/ حازم ك

 



 32 )مـا بعده صفحة      (

(31) 
 مققر   األد ن ) الا( : -

   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 2 د/ ليلى جما  مهنى 8 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم

 8 د/ بسام صالح محمد 2 أ.د/ محمود عطية بخيت
 1 د/ محمد حسن السيد 2 أ.د/ حامد حسين أحمد

 8 د/ عمرو أحمد محمد 2 مد صالح أحمد فالرد/ مح

 مققر    باحة )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ مؤمن ط  عبد النعيم أدنى أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 مققر    باحة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 1 د/ خالد محمد عبد الكريم 5 أ.د/ عمرو محمد إبرا يم

 4 د/ شيماء صالح سيد 1 .د/ صالر محمد صالرأ
 1 د/ عزة كما  بدر عبد العا  5 أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس
 1 د/ خالد محمد سليمان كردي 5 د/ مؤمن ط  عبد النعيم

 مققر    الح )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ مصطفى عنتر زيدان أدنى أ.د/ سمر مصطفى أحمد

 أدنى د/ عمرو أحمد محمد أدنى / مؤمن ط  عبد النعيمد

 مققر    الح ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 14 د/ عمرو أحمد محمد 13 أ.د/ سمر مصطفى أحمد
 1 محمود محمد عبدالرحيمد/ محمد  14 أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم

 1 هميد/ رشا ر يع ف 14 د/ مؤمن ط  عبدالنعيم عبد الحافظ
   1 د/ حاتم فتر ي محمد

 مققر   االكاة )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 

 أدنى د/ عمرو أحمد محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 
 



 33 )مـا بعده صفحة      (

(32) 
 مققر   االكاة ) الا( : -

   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 4 عبد العظيم د/ خالد عبد الموجود 3 أ.د/ محمود حسين حسين العر ي
 7 د/ عمرو أحمد محمد 7 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
   4 د/ السيد علي عبد ي شبيا

 ( :نظقي ) قة   ألد مققر  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/  يسم صالر عبدالجواد أدنى د/ عصمت محمد سيد

 مققر  قة   ألد ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 1 د/ حنان محمد أحمد جعيصة 2 أ.د/ كما  سليمان حسن
 7 د/ عصمت محمد سيد 2 أ.د/ عاد  إبرا يم أحمد
 7 د/  يسم صالر عبد الجواد 7 أ.د/ إبرا يم حسين إبرا يم

 1 د/ عمرو سيد حسن 1 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوساب
 1 د/ محمود عوط عبد الحليم 2 أ.د/ طارق صالح سيد

  يقة   طائقة )نظقي( :مققر   -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى د/ عصمت محمد سيد

 مققر   يقة   طائقة ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 

 2 أ.د/ أحمد خضري محمد 2 أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي 
 2 د الرحمن حسين إبرا يمد/ عب 11 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم

 11 د/  يسم صالر عبد الجواد 2 أ.د/ أيمن عبده محمد
 2 د/ ب ر أنور تهامي 11 د/ عصمت محمد سيد
 1 محمودد/ مروة رمضان  2 د/ إيمان سيد أحمد

   1 د/ طارق محمد عبد ي

 مققر أ عاب   اضقب )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ بسام صالح محمد أدنى سيد د/ عصمت محمد

   أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد



 34 )مـا بعده صفحة      (

(33) 
 مققر أ عاب   اضقب ) الا( : -

   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 8 د/  يسم صالر عبد الجواد 8 أ.د/ حازم كما  الدين عبد العظيم

 8 د/ بسام صالح محمد 6 د/ عصمت محمد سيد
 1 دينا عبد الرحيم مهنىد/  1 د/ مروة صبري إبرا يم

 )نظقي( :  قة    لة مققر  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/ بال  سيد ساشم أدنى د/ إنجي عاد  متولي

 مققر  قة    لة  ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 4 د/ عمرو أحمد محمد 3 أ.د/ عاد  حسني السيد
 3 محمد حسيند/ وليد  3 د/ إنجي عاد  متولي
 2 د/ محمد سيد بشير 4 د/ مصطفى عنتر زيدان

 مققر  قة   قدع )نظقي( : -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 
 أدنى د/  يسم صالر عبد الجواد أدنى أ.د/ جما  محمد علي

 مققر  قة   قدع ) الا( : -
   جل ات  إلس    جل ات  إلس 
 1 د/ عصام محمود 1 أ.د/ جما  محمد علي

 1 د/ أحمد محمد حسين 1 أ.د/ محمد إبرا يم محمود سلطان
   4 د/  يسم صالر عبد الجواد

 )نظقي( :رياضات   د اع  ن   نفا مققر  -
  ذور ق  إلس   ذور ق  إلس 

 أدنى د/ عمرو أحمد محمد أدنى د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد

 مققر رياضات   د اع  ن   نفا ) الا( : -
   جل ات  إلس  جل ات    إلس 

 1 د/  بة رشوان علي 1 د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد
 1 د/ عمرو أحمد محمد 1 د/ صالر عبد القادر عتريس

 



 35 )مـا بعده صفحة      (

(34) 
 لوم الرتبوية والنفسية الرياضيةقسم الع

   فل فة و اريخ   تقب ة   قياض ة )   فقعة  ذو ا (   -1
  ورقة 320                  أ.د/ عماد سمير محمود ورقة 300عبد الح يم رزق عبد الح يم          

 ورقة 350أ.د/ عبد ي فردلي أحمد              د/ شيماء على محمد لولي      

 ورقة 300د/ مصطفي ساشم أحمد                د/ آالء أحمد محمد 
  

  ل   ذجتااع   قياضا )   فقعة   ثا ثة إد رة (  -2

 أ.د/ عماد سمير محمود رزق عبد الح يم عبد الح يم

 أ.د/ عبد ي فردلي أحمد ورقة 280د/ شيماء على محمد لولي       

 د/ مصطفي ساشم أحمد ورقة  250د/ آالء أحمد محمد              

  ل    نفا   قياضا )   فقعة   ثا ثة  دريا ( -3

 أ.د/ عماد سمير محمود عبد الح يم رزق عبد الح يم

 أ.د/ عبد ي فردلي أحمد د/ شيماء على محمد لولي

 د/ مصطفي ساشم أحمد د/ آالء أحمد محمد 
 

   تقب ة   اقارنة)   فقعة   ق بعة  دريا ( -4

 د/ اابت حمدي اابت أ.د/ أحمد عبد ي الص ير

 د/ محمد مصطفي محمد  
 

 قسم علوم الصحة الرياضية
 ا ) نظقي (  تشقيح   وصفا   فقعة  ذو  -1

 أ.د/ عماد الدين شعبان على                   أدني ورقة  400د/ محمود فاروق صبره             

 ورقة 450أ.د/ سمير محمد محيي الدين أبو شادي    ورقة  400د/ نسرين نادي عبد الجيد          

 أدني                     د/ إسراء عطا المحمدي    د / محمد فاروق إبرا يم           أدني  

 أ.د/ درية عبد ي محمد زدلو   د/ وفاء عالء الدين مبارك
 أ.د/ محمد نبيل محمود صالر  د/ محمد ساشم محمد
 أ.د/ رفعت شحات  محمد  د/ رشا إبرا يم محمد 

 أ.د/ عاد  كامل عبد الملك د/ أيمن صالح الدين عامر
 حمد طلعت جال  أ.د/ أ د/ سالة زين العابدين محمد
 أ.د/ سيد أنور سيد حسان  د/ ريني  رفعت بشري 

 أ.د/ محمد البدري محمد  د/ أشرف إدوارد بسطروس
 أ.د/ فاتن يوسف محمود  د/ ميري بنيامين قسطندي
 أ.د/ سدي أحمد محمد د/ دبريا  عبد ي ميخائيل 
 أ.د/  ب  كما  محمد د/ أمني  إبرا يم محمد
 د/ طارق محمد مصطفي حسانين د/ سالة محمد 

 ورقة 450د/ أحمد محمود عقمان               



 36 )مـا بعده صفحة      (

(35) 
 (   فقعة   ثان ة  1  ألو وج ا   قياضة )  -2

 ورقة  500أ.د/ عماد الدين شعبان على              ورقة  200           د/ محمود فاروق صبره      

 ورقة 200 أ.د/ سمير محمد محيي الدين أبو شادي أدني     د/ نسرين نادي عبد الجيد                  

 د/ إسراء عطا المحمدي                       أدني  د/ أحمد محمود عقمان                        أدني 

 أدني                        د/ محمد فاروق إبرا يم 
 ( ثا ثة  دريب 2  ألو وج ا   قياضة )  -3

 ورقة  278أ.د/ عماد الدين شعبان على          روق صبره               أدني د/ محمود فا

 أ.د/ سمير محمد محيي الدين أبو شادي    أدني د/ نسرين نادي عبد الجيد             أدني

 د/ إسراء عطا المحمدي                    أدني  د/ أحمد محمود عقمان                أدني 

 فاروق إبرا يم                    أدنيد/ محمد  
 شعبة   تدريب ( –  انشطات  ا   اجال   قياضا )   فقعة   ق بعة  -4 

 أدني     أ.د/ عماد الدين شعبان على                   أدني        د/ محمود فاروق صبره                

 أدني      أ.د/ سمير محمد محيي الدين أبو شادي      أدني        د/ نسرين نادي عبد الجيد              

 أدني     د/ إسراء عطا المحمدي                      أدني        د/ محمد فاروق إبرا يم                

 ورقة   223  د/ أحمد محمود عقمان                    أدني      أ.د/ مدحت صالر عر ي                
 أدني               / منا  مصطفي درويش       أ.د  

 مققر   لغة  إلنجلألزية   فقعة  ذو ا   ل ة  آلد ب
 د/ سعيد أحمد أبو ضيف  د/ عبير محمد رأفت 

 د/ أشرف جرجس عبد المالك د/ شيرين عبد ال فار

 أ.د/ أحمد صابر محمود د/ مي صالح أحمد

 الدين  د/ عبد المحسن عز أ.د/ حسن عبد الشفي 
 د/أ.د/ عبد الجواد توفي  د/ أحمد عقمان

 د/ محمد عبد المجيد أ.د/ منا  محمد عبد الناصر
 د/ محمد جال   د/ فاتن حلمي أحمد 
 د/ حنان مصطفي د/ محمد عبد البصير
 د/ نادية أمين  د/ إيمان أمين 
 د/ حسين صالر  د/ ماريانا نجاتي
 رشدي د/ رؤي محمد  د/ بيان محمد نبيل 

 د/ وفاء عبد العزيز أ.د/ فردوس عبد الحميد
 د/ داليا حسني أ.د/ أحمد المختار محمود 

 د/ لبنى  محمد عبده 
 

 و      اجلا. :  قق ر

 

  



 37 )مـا بعده صفحة      (

(36) 
ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
 –م 2017/2018) إقتراح توفير إحتياجات أقسام الكلية إلى تكليف معيدين من أوائل خريجي الكلية أعوام -8184

 م( ، بناًء على ما ورد من مجالس األقسام في التخصصات األتية :2018/2019
   تخصص   نوع   عدد   ق  

 كرة قدم معيد 1   اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة
 تمرينات معيد 1

 إدارة رياضات الدفاع عن النفس معيد 1  إلد رة   قياض ة و  تقويح
 مةإدارة مالك معيد 1

 تدريا رياضي معيد 1   تدريب   قياضا و لوع   حق ة
 مصارعة معيد 1

 
  اوضح ( ع2018/2019 –ع 2017/2018) يل ف أو ئل شعب   يل ة أ و ع و      اجلا  لى    قق ر : 

 أساائه  ف اا يلا  ا وظائف معألدين با يل ة و قا   اا يلا:
 

 االسم م
التأديم الاام 

 الرتاكمي
 الشابة التخ ص عام التخرة وئويةالنسبة امل

 أحاد محاود  ط ة بخألت 1
ماتاز م  مق بة 

  دريا كقة عدع ع2019 %95.75   شقف

 محاود محاد  تحا بألوما 2
ماتاز م  مق بة 

  دريا  اقينات ع2019 %89.78   شقف

ماتاز م  مق بة  محاود  لا محاد محاود 3
 ع2019 %91.89   شقف

إد رة رياضات 
   د اع  ن

   نفا

 إلد رة 
   قياض ة

ماتاز م  مق بة  إسالع حادي  لا أحاد 4
 إلد رة  إد رة مالكاة ع2019 %89.16   شقف

   قياض ة

ماتاز م  مق بة   بد   قحان أحاد صالح   دين 5
 دريب   دريب رياضا ع2019 %94.68   شقف

 رياضا

ماتاز م  مق بة   بد   قحان رشو ن رضو ن  لا 6
 دريب  مصار ة ع2019 %89.53   شقف

  رياضا
 لتعيين المعيدين بأقسام الكلية ، بناًء على ما ورد من األقسام وفقًا لما يلي : القالايةإقتراح إعتماد الخطط  -8185

ـقسمـا تلريبـا ري ض ـوي ومـا مر ة
  تخصصات      

  عاع   در سا
 2019 2020 2021 

 معيد 2 معيد 1 معيد 2  ذ عاب   فقدية
 معيد 1 معيد 2 -  ذ عاب   جااع ة
 - - معيد 1   تدريب   قياضا

 - - -  لوع   حق ة
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(37) 
ـقسمـي ومـا صمةـا ري ضية

   عدد   تخصص   اطلوب   عاع   جامعا
 ال يوجد ال يوجد م2019/2020
 1 تر ية قواممعيد  م2020/2021
 ال يوجد ال يوجد م2021/2022

ـفسيةـا ري ضيةا ع ومـا تربويةـوا نقسمـ
   عدد   تخصص   اطلوب   عاع   جامعا

 ال يوجد ال يوجد م2019/2020
 ال يوجد ال يوجد م2020/2021
 ال يوجد ال يوجد م2021/2022

 

 و      اجلا.   قق ر
د الدكتور/أحمد مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن إعتماد تقرير فح  اإلنتاا العلمي المقدم من السي -8186

فتحي علي محمد. األستال المساعد بقسم اإلدارة الرياضية والتروير، الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لتر ية األساتذة 
واألساتذة المساعدين )لجنة الرياضة المدرسية( ، ويقتراح تعيين سيادت  في وذيفة أستال إدارة رياضية )كرة سلة( بذات 

( بتاريخ 172مجلس قسم اإلدارة الرياضية والتروير بجلست  رقم ) موافقةمعة بناًء على القسم والكلية والجا
 م.6/4/2020

 و      اجلا.   قق ر
عبد  مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن إعتماد تقرير فح  اإلنتاا العلمي المقدم من السيد الدكتور/ -8187

بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة، الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لتر ية األساتذة . المدرس الرحمن حسين إبرا يم
واألساتذة المساعدين )لجنة التدريا الرياضي( ، ويقتراح تعيين سيادت  في وذيفة أستال مساعد بذات القسم والكلية 

 م.6/4/2020( بتاريخ 187لست  رقم )مجلس قسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة بج موافقةوالجامعة بناًء على 
 و      اجلا.   قق ر
طارق مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن إعتماد تقرير فح  اإلنتاا العلمي المقدم من السيد الدكتور/ -8188

الدائمة لتر ية األساتذة  . المدرس بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة، الوارد من اللجنة العلميةمحمد عبد ي بخيت
واألساتذة المساعدين )لجنة التدريا الرياضي( ، ويقتراح تعيين سيادت  في وذيفة أستال مساعد بذات القسم والكلية 

 م.6/4/2020( بتاريخ 187مجلس قسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة بجلست  رقم ) موافقةوالجامعة بناًء على 
 و      اجلا.   قق ر
مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعارة السيد أ.د/ طارق محمد محمد عبد العزيز. األستال بقسم  -8189

المناس  وتدريس التر ية الرياضية للعمل بجامعة الملك فيصل بالمملكة العر ية السعودية للعام السابع إعتبارًا من 
موافقة مجلس قسم المناس  وتدريس التر ية الرياضية بجلست  رقم  ، بناًء على م31/8/2021م حتى 1/9/2020
 م.5/4/2020( بتاريخ 182)

 و      اجلا.   قق ر
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(38) 
مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعارة السيد األساتال الادكتور/ أحماد عباد الحمياد قطاا. األساتال  -8190

إعتبااااارًا ماااان  القااااامنوير للعماااال بجامعااااة الملااااك فيصاااال بالمملكااااة العر يااااة السااااعودية للعااااام بقساااام اإلدارة الرياضااااية والتاااار 
( 172، بنااااًء علاااى موافقاااة مجلاااس قسااام اإلدارة الرياضاااية والتاااروير بجلسااات  رقااام ) م31/8/2021حتاااى  م1/9/2020

 .م6/4/2020بتاريخ 
 و      اجلا. :  قق ر

بالكلياة بشاأن تجدياد إعاارة السايدة الادكتورة/ مناى عباد المانعم عباد المعباود. األساتال  مذكرة مقدمة من إدارة شئون العااملين -8191
 السااادسبقساام اإلدارة الرياضااية والتااروير للعماال بجامعااة اإلمااام عبااد الاارحمن باان فيصاال بالمملكااة العر يااة السااعودية للعااام 

دارة الرياضااية والتااروير بجلساات  رقاام ، بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام اإل م31/8/2021حتااى  م1/9/2020إعتبااارًا ماان 
 م.6/4/2020( بتاريخ 172)

 و      اجلا. :  قق ر

مااذكرة مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تجديااد إعااارة الساايد الاادكتور/ محمااد ضاااحي عباااس. األسااتال بقساام  -8192
إعتباااارًا مااان  القاااامنر ياااة الساااعودية للعاااام التااادريا الرياضاااي وعلاااوم الحركاااة للعمااال بجامعاااة الملاااك فيصااال بالمملكاااة الع

( 187، بناًء على موافقة مجلس قسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة بجلسات  رقام ) م31/8/2021حتى  م1/9/2020
 .م6/4/2020بتاريخ 

 و      اجلا. :  قق ر

األساااتال تورة/  باااة عباااد العظااايم حسااان. تجدياااد إعاااارة السااايدة الااادكماااذكرة مقدماااة مااان إدارة شااائون العااااملين بالكلياااة بشاااأن  -8193
للعمال بجامعاة اإلماام عباد الارحمن بان فيصال بالمملكاة العر ياة الساعودية  المساعد بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركاة

م ، بناااًء علااى موافقااة مجلااس قساام التاادريا الرياضااي وعلااوم 31/8/2020م حتااى 1/9/2019إعتبااارًا ماان  القااامنللعااام 
 م.10/6/2019( بتاريخ 178قم )الحركة بجلست  ر 

 و      اجلا. :  قق ر

مااذكرة مقدمااة ماان إدارة شاائون العاااملين بالكليااة بشااأن تجديااد األجااازة الخاصااة بالساايد األسااتال الاادكتور/ محمااد محمااد عبااد  -8194
العر ية الساعودية للعاام العزيز أحمد. األستال بقسم التدريا الرياضي وعلوم الحركة لمرافقة زوجت  المعارة للعمل بالمملكة 

، بناًء على موافقة السيد أ.د/ رئيس مجلاس قسام التادريا الرياضاي  م31/8/2021حتى  م1/9/2020إعتبارًا من  الرابع
 وعلوم الحركة.

 و      اجلا. :  قق ر

دكتور / ماؤمن عباد العزياز مذكرة مقدمة مان إدارة شائون العااملين بالكلياة بشاأن تجدياد األجاازة الخاصاة بالسايد األساتال الا -8195
عبد الحميد. األستال بقسم اإلدارة الرياضاية والتاروير لمرافقاة زوجتا  المعاارة للعمال بالمملكاة العر ياة الساعودية إعتباارًا مان 

( 172رقااام )م ، بنااااًء علاااى موافقاااة مجلاااس قسااام االدارة الرياضاااية والتاااروير بجلسااات  31/8/2021م حتاااى 1/9/2020
 م.6/4/2020بتاريخ 

 و      اجلا. :  قق ر

ـ,,,ف ـذاتـا يومـا ع شرةـمس ًءةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ

       رئيس اجمللس          أمني اجمللس        

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                 أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 عميد الكلية


