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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م20/5/2020  بتاريخ  (203) رقم

 ، مجلـ  ع للةــةبمقـ  اا ــة  س20/5/2020 موعيـ ع  عألربعــا  وسيـ ع ثامنـة م ــا   ة إنـ  يـت امــاس ع  ـا 
ورئــة   مألــد ع للةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة ع  ــألد عألســتات ع ــد تور/ (203) راــ  مجلــ  ع للةــة جتمــ إ

 .ع مجل 
  كل من السادة : وحبضور

  ضوع   و ألل ع للةة  شئون خدمة ع مجتم  وانمةة ع بألئة صا ح محمد صا حأ.د/  -1
  ضوع   و ألل ع للةة  شئون ع تعلة  وع طالب أ.د/  مال سلةمان ح ن -2

  ضوع   و ألل ع للةة  شئون ع درعسات ع علةا وع بحوث أ.د/  بد ع حكة  رزق  بد ع حكة  -3

  ضوع   ع تدريب ع  ياضت و لوس ع ح  ةرئة  ا    أ.د/  ادل إب عهة  أحمد -4

  ضوع  
  ضوع   رئة  ا   ع مناهج وادري  ع ت بةة ع  ياضةة  اص  صاب  رعشدأ.د/  -6

  ضوع   رئة  ا    لوس ع صحة ع  ياضةة أ.د/  ماد ع دين شعبان  لت -7

  ضوع   ا   عإلدعرة ع  ياضةة وع ت ويحرئة   رعنةا م ست أبو ع عباسأ.د/  -8

  ضوع  من توي ع خب ة أستات متف غ بق   ع تدريب ع  ياضت و لوس ع ح  ة أ.د/ محمد أحمد محمد ع حفناوي  -9

  ضوع  من توي ع خب ةأستات متف غ بق   ع تدريب ع  ياضت و لوس ع ح  ة
  ضوع  من توي ع خب ة 

  ضوع  من توي ع خب ة أستات متف غ بق   عإلدعرة ع  ياضةة وع ت ويح أ.د/  م و محمد إب عهة  -12

  ضوع   ن ع ق   ع صحة ع  ياضةةأستات متف غ بق    لوس  أ.د/ سمأل  محمد محت ع دين أبو شادي -13

  ضوع   ن ع ق   أستات بق   عإلدعرة ع  ياضةة وع ت ويح أ.د/ حازس  مال ع دين  بد ع عظة  -14

  ضوع   ن ع ق   أستات بق   ع مناهج وادري  ع ت بةة ع  ياضةة أ.د/  ادل ح نت ع  ألد شوعف -15

  ضوع   ن ع ق   ع  ياضت و لوس ع ح  ةأستات بق   ع تدريب  أ.د/ محمود  طةة بخألت -16

  ضوع   ن ع ق   أستات بق   ع علوس ع ت بوية وع نف ةة ع  ياضةة أ.د/  بد هللا ي غلت أحمد -17
 ضــــــــــوع   ــــــــــن عألســــــــــاا ة  عألستات ع م ا د بق   ع تدريب ع  ياضت و لوس ع ح  ة أ.س.د/ إنجت  ادل متو ت -18

 ع م ا دين
  ضوع   ن ع مدرسألن ع تدريب ع  ياضت و لوس ع ح  ة ع مدرس بق    بخألتد/ طارق محمد  بد هللا -19

 عن احلضوروأعتذر  

  ضوع  من توي ع خب ة أستات متف غ بق   ع تدريب ع  ياضت و لوس ع ح  ة يؤعد رزق  بد ع حكة أ.د/  -
  ضوع   مدي  وحدة ضمان ع جودة أ.د/ ياس  ح ن حامد -

  ضوع  من ع خارج و ألل مدي ية ع ت بةة وع تعلة  بأسألوط هللا ع  ألد محمد  بد د/ محمد -

  ضوع  من ع خارج و ألل وزعرة ع شباب وع  ياضة بأسألوط أ/ محمد محمود ح ألن -



 3 )مـا بعده صفحة      (

 (2) 
    : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.17/4/2020 بتاريخ( 202) الجلسة رقم محضر -8196
 س.17/4/2020 بتاريخ( 202) ع جل ة را  محض صادق ع مجل   لى  :ع ق عر

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.17/4/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8197
 س.17/4/2020 يت ع منعقدة ع  ابقةة من ا عرعت ع جل  انفأل هما ا  ع مجل   لما  ب أحةط :ع ق عر

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
م بأن تقوم الكليات 23/4/2020( المنعقدة بتاريخ 708مذكرة لإلحاطة بالعلم بقرار مجلس الجامعة رقم ) -8198

لغة  –بدراسة الموضوع الخاص "بأن يدرس الطالب المقيد لدرجة الدكتوراه إحدى اللغات الثالثة )لغة إنجليزية 
ذا الشرط الطالب الحاصلين على لغة ألمانية( كشرط أساسي للحصول على الدرجة ويعفى من ه –فرنسية 

لغة ألمانية( حسب إحتياج كل كلية في ضوء لوائحها  –لغة فرنسية  –مؤهالت عليا تخصص )لغة إنجليزية 
 والعرض على مجلس الدراسات العليا".

 ( من ع الئحة ع دعخلةة  لللةة.34( من ع مادة )2بعد ع منااشة وعي  ع مجل   لى اطبأل  نص ع فق ة ) :ع ق عر

إقتراح تكليف السيد أ.د/ عادل إبراهيم أحمد. أستاذ ورئيس قسم التددريب الرياضدي وعلدوم الحركدة بمتابعدة تعدديل  -8199
 ( في المجلس األعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي.Eأوضاع تقييم المجلة )أسم المجلة + أسم المجلة 

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

األتي أسمائهم بإعادة النظر في رسوم تقييم النشدر واألبحداب بدالمجلتين العر يدة واينجليزيدة إقتراح تكليف السادة  -8200
 م :11/5/2020( بتاريخ 216، بناًء على قرار لجنة الدراسات العليا والبحوب رقم )

 أ.د/ ياسر حسن حامد. -2أ.د/ عادل حسني السيد.                             -1
 م  إضاية ع  ادة رؤسا  عألا اس. ع مجل وعي   :ع ق عر

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
مددذكرة مقدمدددة مدددن إدارة ادددنون العددداملين بالكليدددة بشدددأن إعتمددداد تقريدددر فحدددص اينتددداج العلمدددي المقددددم مدددن السددديدة  -8201

الددكتورة/ إيمددان سدديد أحمدد محمددد. األسددتاذ المسدداعد بقسدم المندداهة وتدددريس التر يددة الرياضدية، الددوارد مددن اللجنددة 
الرياضدددة المدرسدددية( ، و قتدددراح تعيدددين سددديادت  فدددي  العلميدددة الدائمدددة لترسيدددة األسددداتذة واألسددداتذة المسددداعدين )لجندددة

مجلدس قسدم المنداهة وتددريس التر يدة  موافقدةوظيفة أستاذ الكدرة الطدائرة بدذات القسدم والكليدة والجامعدة بنداًء علدى 
 م.3/5/2020( بتاريخ 183الرياضية بجلست  رقم )

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

 
 



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
العاملين بالكلية لإلحاطة بالعلم بما ورد فدي تقريدر فحدص اينتداج العلمدي المقددم مدن السديدة مذكرة مقدمة من إدارة انون  -8202

الدددكتورة/ هبددة علددد العظدديم حسددن. األسددتاذ المسدداعد بقسددم التدددريب الرياضددي وعلددوم الحركددة، الددوارد مددن اللجنددة العلميددة 
( ، والتددي أوصدده ايدد  اللجنددة بعدددم أح يددة سدديادت  الدائمددة لترسيددة األسدداتذة واألسدداتذة المسدداعدين )لجنددة التدددريب الرياضددي

لشددغل وظيفددة أسددتاذ تدددريب الجمبدداي لعدددم تحقيددل اددرطي النجدداح لنقدداط األبحدداب ومجمددل اينتدداج العلمددي وعليهددا التقدددم 
 لإلعادة مرة ثانية بإنتاج جديد طبقًا لقواعد الترسية بالمجلس األعلى للجامعات.

 أحةط ع مجل   لما . :ع ق عر

مذكرة مقدمة من إدارة انون العداملين بالكليدة بشدأن تجديدد إعدارة السديد األسدتاذ الددكتور/ كمدال علدد الجدابر علدد الحداف .  -8203
األسدددتاذ بقسدددم ايدارة الرياضدددية والتدددرويع للعمدددل بجامعدددة حائدددل بالمملكدددة العر يدددة السدددعودية للعدددام السدددادس إعتبدددارًا مدددن 

( 173علدددى موافقدددة مجلدددس قسدددم ايدارة الرياضدددية والتدددرويع بجلسدددت  رقدددم ) م ، بنددداءً 31/8/2021م حتدددى 1/9/2020
 م.3/5/2020بتاريخ 

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

مذكرة مقدمة من إدارة انون العاملين بالكلية بشأن تجديدد إعدارة السديد األسدتاذ الددكتور/ أحمدد جدالل سدليم. األسدتاذ بقسدم  -8204
م حتدى 1/9/2020بجامعدة حائدل بالمملكدة العر يدة السدعودية للعدام السدادس إعتبدارًا مدن ايدارة الرياضية والترويع للعمدل 

 م.3/5/2020( بتاريخ 173م ، بناًء على موافقة مجلس قسم ايدارة الرياضية والترويع بجلست  رقم )31/8/2021

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ديدد إعدارة السديد األسدتاذ الددكتور/ وليدد إبدراهيم أحمدد. األسدتاذ بقسدم مذكرة مقدمة من إدارة انون العاملين بالكلية بشأن تج -8205
م 1/9/2020المناهة وتدريس التر ية الرياضية للعمل بجامعة حائدل بالمملكدة العر يدة السدعودية للعدام الثدامن إعتبدارًا مدن 

( بتددداريخ 183  رقدددم )مجلدددس قسدددم المنددداهة وتددددريس التر يدددة الرياضدددية بجلسدددت موافقدددةبنددداًء علدددى م ، 31/8/2021حتدددى 
 م.3/5/2020

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـس لسً ـ:ـ
ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)

إقتدراح تعدديل تشد يل لجندة المناقشدة والح ددم للبحدث المقددم مدن الباحدث/ م دي أحمددد علدد ق حسدن. المقيدد بقسدم التدددريب  -8206
"تـثثيرـبرنـ م ـــالرياضي وعلوم الحركة )من الخارج( للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التر ية الرياضية بعندوان 

 ــىـمســتودـاــ لاءـا بــلن ـوا ماــ رةـ ن شــ ـكــرةـا قــلم"ـتــلريب ـبتســتخلامـاــ لاءاتـا ما ريــةـا مركبــةـي
لتصدبع هيندة بإضافة السيد أ.د/ أارف محمد موسى. بداًل من السيد أ.د/ ياسر محفدو  الجدوهر . نظدرًا يعتدذار سديادت  

   اياراف بعد التعديل م ونة من السادة:
 تدريب رياضي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياضي أستاذ   مدحت شوات طوس.أ.د/  -1

 (مناقشاً  لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )وعلوم الحركة ب
 أستاذ تدريب رياضي كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة محمد إب عهة  محمود سلطان. أ.د/  -2

 (ب السابل / جامعة أسيوط )مشرفاً ووكيل كلية التر ية الرياضية  لشنون التعليم والطال
 أستاذ تدريب كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ووكيل كلية التر ية أ.د/ أش ف محمد موسى.   -3

 الرياضية لشنون التعليم والطالب / جامعة جنوب الواد  )مناقشًا(
 ب لية التر ية الرياضية ياضي وعلوم الحركة تدريب الر الالتدريب الرياضي بقسم أستاذ  أحمد خض ي محمد.أ.د/ -4

 )مشرفًا( / جامعة أسيوط
م، وقدرار 5/5/2020( المنعقددة بتداريخ 188بناًء على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلدوم الحركدة بجلسدت  رقدم )

 م.11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216لجنة الدراسات العليا والبحوب بجلستها رقم )

 وعي  ع مجل . :ع ق عر



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 
إقتددراح تشددد يل لجندددة المناقشدددة والح ددم للبحدددث المقددددم مدددن الباحددث/ هشدددام اددديحا علدددد المددنعم  بددداس. المقيدددد بقسدددم علدددوم  -8207

ــ م ــالصددحة الرياضددية )مددن الخددارج( للحصددول علددى درجددة دكتددوراه الفلسددفة فددي التر يددة الرياضددية بعنددوان  ــثثيرـبرن "ت
مدن  لةـا كفـ ءةـا وييفيـةـ  طـرلـا ع ـوةـبعـلـيم يـ تـتيـ لةـا ـ ر "ـــــــــتمرين تـتثهي يةـمقتـر ـي ـىـتسـتعـــ

 السادة: 
 أستاذ ايصابات الرياضية والتأهيل اللدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ مجدي محمود و وك.  -1

 ب لية التر ية الرياضية / جامعة طنطا )مشرفًا(
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/  ماد ع دين شعبان  لت ح ن.  -2

 كلية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(
   بقسم علوم الصحة الرياضيةوالتأهيل اللدني ات الرياضية أستاذ ايصاب محمد محمود أمألن زيادة.د/ أ. -3

 / جامعة المنصورة )مناقشًا(  لية التر ية الرياضيةب
 أستاذ ايصابات الرياضية والتأهيل اللدني بقسم علوم الصحة الرياضيةمحمود ياروق صب ه.  أ.د/  -4

 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام ب لية الطب / جامعة أسيوط )مشرفًا(أ.س.د/ و ألد رياض صا ح.            -5

م، وقددرار لجندددة 5/5/2020( المنعقدددة بتدداريخ 70علددوم الصددحة الرياضددية بجلسددت  رقدددم )بندداًء علددى موافقددة مجلددس قسدددم 
 م.11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216الدراسات العليا والبحوب بجلستها رقم )

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
إقتراح تش يل لجنة المناقشدة والح دم للبحدث المقددم مدن الباحثدة/ ياسدمين مصدطفى سديلمان حسدين. المقيددة بقسدم المنداهة  -8208

"تـثثيرـبرنـ م ـــوتدريس التر يدة الرياضدية )مدن الخدارج( للحصدول علدى درجدة الماجسدتير فدي التر يدة الرياضدية بعندوان 
هرـاإلنتبــ هـومســتودـاــ لاءـا ماــ رةـ ــلدـاليبــ ـــتع يمــ ـبتســتخلامـا تمرينــ تـا توافقيــةـي ــىـبعــضـميــ ــ

ـمن السادة: ا ك راتيه"ـ
 طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهة وتدريس التر ية الرياضية ب لية  أستاذ   امل  بد ع مجألد انصوة.أ.د/  -1

 التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 النفس الرياضي بقسم العلوم التر وية والنفسية الرياضية أستاذ علمأ.د/  بد ع حكة  رزق  بد ع حكة .     -2

 ووكيل كلية التر ية الرياضية لشنون الدراسات العليا والبحوب / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 تدريب الكاراتي  ب لية التر ية الرياضية لللنين / جامعة األس ندرية أستاذ  أحمد محمود محمد إب عهة .أ.د/  -3

 )مناقشًا(
 مساعد بقسم المناهة وتدريس التر ية الرياضية تخصص كرة طائرةأستاذ إيمان سألد أحمد محمد.   د/ س.أ. -4

 )مناقشًا( ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 مساعد بقسم ايدارة الرياضية والترويع تخصص إدارة رياضات  أستاذأحمد محمد أحمد أبو ع ألزيد. د/ س.أ. -5

 لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(الدفاع عن النفس ب 
م، 3/5/2020( المنعقدة بتاريخ 183بناًء على موافقة مجلس قسم المناهة وتدريس التر ية الرياضي بجلست  رقم )

 م11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوب بجلستها رقم )
 وعي  ع مجل . :ع ق عر



 6 )مـا بعده صفحة      (

(5) 
إقتددراح تشدد يل لجنددة المناقشددة والح ددم للبحددث المقدددم مددن الباحددث/ علددد ق عرفدد  محمددود. المقيددد بقسددم المندداهة وتدددريس  -8209

"تـثثيرـبرنـ م ـتع يمـ ــــالتر ية الرياضية )من الخارج( للحصول علدى درجدة الماجسدتير فدي التر يدة الرياضدية بعندوان 
ـمن السادة: مـا ما راتـا س سيةـف ـا سب مة"ـبتستخلامـتستراتيجيةـا  عبـا تربوةـي ىـتع 

 أستاذ طرق تدريس الرياضات المائية ووكيل كلية التر ية الرياضية لشنون ع شةما  سعد زغلول   يان.  أ.د/  -1
 التعليم والطالب األسلل / جامعة بني سويف )مناقشًا(

 وتدريس التر ية الرياضية تخصص كرة طائرةمساعد بقسم المناهة أستاذ إيمان سألد أحمد محمد.   د/ س.أ. -2
 )مشرفًا( ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 مساعد بقسم المناهة وتدريس التر ية الرياضية تخصص مسابقات أستاذ محمد صالح أحمد يا ح.   د/ س.أ. -3
 )مشرفًا( ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوطالميدان والمضمار 

م، 3/5/2020( المنعقددددة بتددداريخ 183افقدددة مجلدددس قسددم المنددداهة وتددددريس التر يدددة الرياضددي بجلسدددت  رقدددم )بندداًء علدددى مو 
 م11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوب بجلستها رقم )

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ أحمد عصمه علدد الحداف . المقيدد بقسدم علدوم الصدحة الرياضدية )مدن الخدارج(  -8210

"تثثيرـبرن م ـتثهي  ـي ـىـمفصـمـا كتـلـا مصـ بـــــللحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التر ية الرياضية بعنوان 
 وتش يل هينة اياراف من السادة:  ضيين"بمتال مةـاإل تا بـاإلجا لةـ  عضالتـا لوراهـ لدـا ري

 أستاذ ايصابات الرياضية والتأهيل اللدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود ياروق صب ه  بد هللا.  -1
 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم الروماتيزم والتأهيل اللدني والطب الطليعي       أ.س.د/ صفا   لت جمال ع دين مه عن.  -2
 ب لية الطب / جامعة أسيوط

م، وقدرار لجندة الدراسدات 5/5/2020( المنعقددة بتداريخ 70بناًء على موافقة مجلس علوم الصحة الرياضية بجلسدت  رقدم )
 م.11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216العليا والبحوب بجلستها رقم )

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
إقتدراح تسددجيل البحددث المقدددم مدن الباحددث/ محمددد أحمددد سديد قليفددة. المقيددد بقسددم المنداهة وتدددريس التر يددة الرياضددية )مددن  -8211

 مقـررـا ك راتيـهـــ"بن ءـمرجـ ـومـلةـتع يميـةــــالخارج( للحصول على درجة الماجستير في التر ية الرياضية بعنوان 
وتشدد يل هينددة اياددراف مددن   ك يــ تـا تربيــةـا ري ضــيةـبجماوريــةـمصــرـا عربيــةـفــ ـضــوءـا جــولةـواإليتمــ لـ"

 السادة :
 أستاذ طرق تدريس التر ية الرياضية ورئيس قسم المناهة وتدريس التر ية الرياضيةأ.د/  اص  صاب  رعشد.   -1

 ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب أ.س.د/ صا ح  بد ع قادر  ت ي .  -2

 رياضات الدفاع عن النفس ب لية التر ية الرياضية / جامعة أسيوط
 المدرس بقسم المناهة وتدريس التر ية الرياضية تخصص تدريس هوكي الميدان د/ شةما  ماه  أحمد محمد. -3

 ر ية الرياضية / جامعة أسيوطب لية الت
م، 3/5/2020( المنعقددددة بتددداريخ 183بندداًء علدددى موافقددة مجلدددس قسددم المنددداهة وتدددريس التر يدددة الرياضددية بجلسدددت  رقددم )

 م.11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوب بجلستها رقم )

 وعي  ع مجل . :ع ق عر



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6) 
ـم جستير(ـ-ي ي ـ)قيلـطالبـلراس تــ

إقتدراح قيددد الطددالب األتددي أسددمائهم بصددفة ملدئيددة بمرحلددة الماجسددتير فددي التر يددة الرياضددية بقسددم المندداهة وتدددريس التر يددة  -8212
م ، بناًء على ما ورد من السيد أ.د/ نائب رئديس الجامعدة لشدنون الدراسدات العليدا 2019/2020الرياضية للعام الجامعي 

 م.5/5/2020والبحوب بتاريخ 
ـا جنسيةـاإلسمـا جنسيةـاإلسم

 كويتي عمر قالد جاسم ايحان ضيدان الشمر   -2 كويتي سعد نايف قليف  مفرج الخليفة -1
 

 

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

التر يددة إقتددراح قيددد الطددالب األتددي أسددمائهم بصددفة نهائيددة بمرحلددة الماجسددتير فددي التر يددة الرياضددية بقسددم المندداهة وتدددريس  -8213
م للعدددددام الجدددددامعي 24/11/2019الرياضدددددية إعتبدددددارًا مدددددن موافقدددددة مجلدددددس الكليدددددة علدددددى قيددددددهم بصدددددفة ملدئيدددددة بتددددداريخ 

م ، بندددداًء علددددى مددددا ورد مددددن السدددديد أ.د/نائددددب رئدددديس الجامعددددة لشددددنون الدراسددددات العليددددا والبحددددوب بتدددداريخ 2019/2020
 م.27/4/2020

ـا جنسيةـاإلسمـا جنسيةـاإلسم
 كويتي قالد مساعد مبارك هاضل مجلل الجالو   -2 كويتي محمد ا بان مقدن المطير  محمد ا بان  -1

 كويتي رااد بدر مجلل اتو  هاضل الجالو   -4 كويتي عثمان علد ق محمد هزاع الظفير   -3
   كويتي نايف فالح هاد  مناحي بصمان الرايد  -5

 

 

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ـي ي ()تي لةـقيلـطالبـلراس تـ
إقتراح إعادة قيد الطالب األتي أسمائهم وفقًا لما هو موضع قرين كداًل مدنهم نظدرًا لسددادهم الرسدوم الدراسدية المقدررة للعدام  -8214

م، بنْاًء على موافقة مجالس األقسام المختصة وقرار لجنة الدراسات العليا والبحدوب بجلسدتها رقدم 2019/2020الجامعي 
 م.11/5/2020( المنعقدة بتاريخ 216)

 ع ق   / ع ف اة ع م حلة عإلس 
 ايدارة الرياضية والترويع ثانية ماجستير أحمد نور الدين علد الغني -1
 دعاء محمد علد الاله -3 المناهة وتدريس التر ية الرياضية الماجستير علد ق عرف  محمود -2
  إبراهيم صابر إبراهيم أبو ييد -5 الحركة التدريب الرياضي وعلوم الماجستير إسراء حامد ط  محمد -4

 وعي  ع مجل . :ع ق عر
 

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
إدارة(  –تددريب  –إقتراح إعتماد موضوعات "المقال البحثي" لمقررات طالب الفرق األولى والثانية والثالثة ادعب )تددريس  -8215

م ، وكددذلا اييميددل األكدداديمي ألعضدداء هينددة التدددريس المسددتقللين 2019/2020للفصددل الدراسددي الثدداني للعددام الجددامعي 
( بتدداريخ 184"للمقددال البحثددي" حسددب الشددعب الدراسددية ، بندداًء علددى موافقددة لجنددة اددنون التعلدديم والطددالب بجلسددتها رقددم )

 م.12/5/2020
 وعي  ع مجل . :ع ق عر



 8 )مـا بعده صفحة      (

(7) 
إقتراح قلل العذر المقدم من الطالب الوافدين األتي أسمائهم عن حضدور المعسد ر الدراسدي للفرقدة األولدى للعدام  -8216

م ، نظرًا لظروف قهريدة قاصدة بهدم ، 2020/2021م ، وتأجيل  للعام الجامعي القادم 2019/2020الجامعي 
 م.12/5/2020( بتاريخ 184بناًء على موافقة لجنة انون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 عويد محمد عويد -2طالل محمد منصور.                            -1
 علد ق قالد الفلية. -3

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
تشد يل المجلدة العلميدة مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيدل الكليدة لشدنون الدراسدات العليدا والبحدوب، بشدان إعتمداد  -8217

 وفقًا لما يلي:( AJSSAايقليمية للكلية التي تصدر باللغة اينجليزية )
 

 عميد الكلية أ.د/ جمال محمد  لت يوسف :رئيسـا تمرير
 لدراسات العليا والبحوب        لشنون اوكيل الكلية  أ.د/  بد ع حكة  رزق  بد ع حكة  سكرتيرـا تمرير:

  هيئةـا تمرير:
 وكيل الكلية لشنون قدمة المجتمع وتنمية اللينة أ.د/ صا ح محمد صا ح محمد -1
 وكيل الكلية لشنون التعليم والطالب أ.د/  مال سلةمان ح ن -2
 كلية علوم الرياضة / جامعة ماجد بورج بألمانيا أ.د/ أنألتا هو لمان -3
 للرياضة وعلوم الصحةجامعة غرب المجر ورئيس الشب ة الدولية  أ.د/ هن يتا دن  -4
عميددد كليددة التر يددة الرياضددية بالجامعددة األردنيددة وعضددو اللجنددة العلميددة  أ.د/ صادق خا د ع حايك -5

 لمعامل التأثير العر ي للمجالت العلمية العر ية
 لجنة قطاع التر ية الرياضية رئيس  مال ع دين  بد ع  حمن درويش أ.د/ -6
 ين لجنة قطاع التر ية الرياضيةأم د/ ح ألن  م  أمألن ع  م ي  -7
 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/  ماد ع دين شعبان  لت -8
 أستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ياس  ح ن حامدأ.د/  -9

ـاإللاريينـ:
 س رتير إدار   ع  ألدة/ سهأل  ح ن يون  -1
 حاسب آلي ة/ نعمة محمد سألدع  ألد -2
 حاسب آلي أحمد محمودع  ألدة/ ش ين  -3
 حاسب آلي محمد جاد ع ل ي   بألد  لتع  ألد/  -4
 حاسب آلي ن مة محمد  لةانعألن ة/  -5
 معاون مساعد )توريد الرسوم( ع  ألدة / هدى سألد أحمد  م عن -5

ـا فنيين:
 السيد/ أحمد صلر  علم -2 السيد/ جالل علي محمد -1
  العامل/ عدلي عليان علد العال -4 الدين أحمدالسيد/ أحمد سيف -3

 وعي  ع مجل . :ع ق عر



 9 )مـا بعده صفحة      (

(8) 
بشددأن إعتمدداد تشدد يل هينددة تحريددر  ،مددذكرة مقدمددة مددن السدديد أ.د/ وكيددل الكليددة لشددنون الدراسددات العليددا والبحددوب -8218

السدادة األتدي مدن التدي تصددر باللغدة العر يدة  المجلة العلمية للكلية )مجلة أسيوط لعلوم وفنون التر ية الرياضية(
 أسمائهم:

 عميد الكلية جمال محمد  لت يوسفأ.د/  :رئيس التحرير
 لدراسات العليا والبحوب        لشنون اوكيل الكلية   بد ع حكة  رزق  بد ع حكة أ.د/ : سكرتير التحرير

  هيئة التحرير:
األساتذة واألساتذة المسداعدين )لجندة مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترسية   وث  ع  عألد محمد ع موجتأ.د/  -1

 ايدارة الرياضية(
مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترسية األساتذة واألساتذة المسداعدين )لجندة   لت محمد  بد ع مجألدأ.د/  -2

 الرياضة المدرسية(
)لجندة مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترسية األساتذة واألساتذة المسداعدين  أ.د/ مجدي أبو زيد -3

 التدريب الرياضي(
عضددددو اللجنددددة العلميددددة الدائمددددة لترسيددددة األسدددداتذة واألسدددداتذة المسدددداعدين  أ.د/ ح ألن دري أباظة -4

 )لجنة التدريب الرياضي(
 تدريب الرياضي وعلوم الحركةرئيس قسم ال  ادل إب عهة  أحمدأ.د/  -5
 الرياضية رئيس قسم العلوم التر وية والنفسية  ماد سمأل  محمودأ.د/  -6
 رئيس قسم المناهة وتدريس التر ية الرياضية أ.د/  اص  صاب  رعشد -7
  رئيس قسم ايدارة الرياضية والترويع رعنةا م ست أبو ع عباسأ.د/  -8
  أستاذ بقسم المناهة وتدريس التر ية الرياضية  ادل ح نت ع  ألدأ.د/  -9

 

 نعمة محمد سيدالسيدة/  سك األ  إدعري:
 السيدة/ هد  أحمد سيد عمران : م ا دمعاون 

 وليد محمد جابرالسيدة/  ع حاسب عأل ت :
 السيدة/ ارين أحمد محمود

 ( منفذون وفنيون 3عدد ) منف ون وينألون :
  العامل / عدلي عليان علد العال  امل ع مجلة :

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشنون الدراسات العليا والبحوب بشأن إقتراح تنظيم ندوات وورش عمدل  -8219
الدذ  كدان مقدرر عقدده و ، ( On Lineبنظـاس ) )ا ري ضةـقوةـوطنـورسـ  ةـسـالم(ــوفعاليات المؤتمر العلمدي 

وتدددم تأجيلددد  بنددداًء علدددى تعليمدددات الجامعدددة فدددي ضدددوء  م14/3/2020 – 11الفتدددرة مدددن بمديندددة الغردقدددة قدددالل 
 ".بإتخاذ ايجراءات ايحترايية نحو مواجهة فيروس "كورونا المستجدتوجيهات الدولة 

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

مدددذكرة مقدمدددة مدددن السددديد أ.د/ عميدددد الكليدددة. تنظيمدددًا للشدددنون الماليدددة الخاصدددة بأعمدددال المدددؤتمر العلمدددى الددددولي  -8220
 Onم  بنظدام 25/6/2020 -20الذ  تنظمة الكلية قدالل الفتدرة مدن  )الرياضة قوة وطن ورسالة سالم( 

line  بإستخدام برنامةZoom ـ:ـيقترح تحديد ما يلي



 10 )مـا بعده صفحة      (

(9) 
 رسوس عإلشت عك يت ع مؤام : -1

ـا رسومـم  ةـاإلشتراكـم
 جني  1000 بحث فرد  من أعضاء هينة التدريس بالكلية 1
 جني  1200 من قارج الكليةبحث فرد   2
 دوالر 150 بحث فرد  من األجانب 3
 جني  600 بحث إضافي 4
 جني  400 بحث مشترك )الباحث( 5
 100 مستمع 6
 دوالر 50 مستمع من األجانب 7

( 2( جنيد  لكدل م ديم، بحدد أدندى )200تحديد التكلفة المالية لتح يم أبحداب المشداركين فدي المدؤتمر بواقدع ) -2
 م يم لكل بحث ويضاف مح م ثالث في حالة رفض أحدهما للبحث.

 وعي  ع مجل . :ع ق عر

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

       رئيس اجمللس          أمني اجمللس        

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

 الكلية عميد


