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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م26/6/2020  بتاريخ  (204) رقم

 ، مجلــا   يل ــةباقــق عا ــة  ع26/6/2020 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/ (204) رعــ  مجلــا   يل ــة جتاــ إ

 .  اجلا
  كل من السادة : وحبضور

  ضو    و ألل   يل ة  شئون خدمة   اجتا  و نا ة   بألئة صا ح محاد صا حأ.د/  -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      تدريب   قياضا و لوع   حق ةرئ ا ع    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  ر ن ا مقسا أبو   عباسأ.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

  ضو    ن   ق     صحة   قياض ةأستات متفقغ بق    لوع  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     قياضا و لوع   حق ةأستات بق     تدريب  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

 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 و ألل مديقية   تقب ة و  تعل   بأسألوط    ألد محاد  بد هللا د/ محاد -

  ضو   من   خارج وز رة   شباب و  قياضة بأسألوطو ألل  أ/ محاد محاود ح ألن -
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 (2) 
    : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.20/5/2020 بتاريخ( 203) الجلسة رقم محضر -8221
 ع.20/5/2020 بتاريخ( 203)   جل ة رع  محضقصادق   اجلا  لى  :  قق ر

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.20/5/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8222
 ع.20/5/2020  ا   انعقدة    ابقةة من عق ر ت   جل   نفأل هاا    أح ط   اجلا  لاا  ب :  قق ر
ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
م بشأن الطالب 16/5/2020مذكرة لإلحاطة بالعلم بقرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -8223

المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية حاليًا ، وقد الوافدين المسجلين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية 
 قرر المجلس ما يلي :

ـوا موالـا تكمي يةـوشرطـا مصومـي ىـ ـ)ب  نسبةـإلمتم ن تـا لراس تـا ع ي  ـإيتم لـا بنلـأواًل أواًل:
ـا  غة(ـك  ت   ـ:

 إمتحانات   در سات   عل ا :
والمتواجدين داخل جمهورية مصر العربية بعد إنتهاء تعليق الدراسة سيتم عقد امتحانات الطالب الوافدين بالجامعة  -

 ووفقًا لجداول اإلمتحانات المعتمدة حسب كل كلية.
الطالب الوافدون المتواجدون خارج جمهورية مصر العربية حاليًا سوف تؤجل إمتحاناتهم وتقبل اعتذاراتهم عن دخول  -

فترة المطلوبة إلتمام الدرجة ، وستعقد اإلمتحانات في وقت الحق عند اإلمتحان وال يتم احتساب هذه الفترة ضمن ال
 التمكن من العودة إلى مصر وفقًا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقًا لجوازات السفر.

 إمتحانات   او د   تياألل ة :
ق الدراسة عند التحقق من العودة إلى يتم تأجيل اإلختبارات ويعقد إمتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعلي -

 وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقًا لجوازات السفر. فمصر وفقًا للظرو 
 شقط   حصول  لى   لغة :

م بتأجيل تقديم 30/3/2020( بتاريخ 74صدر قرار أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا رقم ) -
اسات العليا لتكون شرطًا لمنح الدرجة بداًل من كونها شرط تشكيل لجنة الحكم شهادة إجادة اللغة لطالب الدر 

 والمناقشة.
ـث نيً ـ:ـإيتم لـا بنلـث نيً ـ)ب  نسبةـ  تسجيالتـا جليلة(ـك  ت   ـ:

   ت ج الت   جديدة :
 .Onlineإمكانية عقد السيمنارات للتسجيالت الجديدة  -
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(3) 
ـ)ب  نسبةـ  رسومـا لراسية(ـك  ت   ـ:ث  ثً ـ:ـإيتم لـا بنلـرابعً ـ

   قسوع   در س ة :
المدة ما بين موعد عقد إختبار الطالب وفقًا لجدول اإلمتحانات بالكلية وموعد دخوله اإلختبار الفعلي سيتم إسقاطها  -

 من الرسوم الدراسية.
الماجستير وفي الدكتوراه ولم يناقش في في حالة حصول الطالب على إعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في  -

 خالل المدد المحددة نتيجة وجوده خارج البالد ال يتم مطالبة الطالب برسوم دراسية إضافية لحين إجراء المناقشة.
ـرابعً ـ:ـتأجيمـا نظرـف ـا بنلـث  ثً ـ)ب  نسبةـ من قشةـا رس ئمـا ع ميةـ(

علمية عن طريق الفيديو كونفرنس لجميع أعضاء لجنة الحكم بشأن إمكانية عرض موضوع مناقشة الرسائل ال -
 والمناقشة وكذلك الباحث على المجلس األعلى للجامعات إلتخاذ القرار المناسب.

 أح ط   اجلا  لاا . :  قق ر

والتمرويح فمي الممؤتمر إقتراح إشتراك السيد الدكتور / أحمد محمد أحمد أبو اليزيد. األستاذ المساعد بقسمم اإلدارة الرياضمية  -8224
م ، 25/6/2020 – 20في الفتمرة ممن  On line( الذي تنظمه الكلية ا ري ضةـقوةـوطنـورس  ةـسالمالعلمي الدولي )

( المنعقممدة بتمماريخ 217)بنمماًء علممى موافقممة مجممالس األقسممام المخممت  وقممرار لجنممة الدراسممات العليمما والبحممو  بجلسممتها رقممم 
 م.14/6/2020

   اجلا.و     :  قق ر

إقتمممراح إعتمممماد أسمممماء السمممادة أعضممماء هيئمممة التمممدريس القمممائمين بتمممدريس مقمممررات الدراسمممات العليممما بقسمممم التمممدريب  -8225
م بنماًء علمى موافقمة مجلمس قسمم التمدريب الرياضمي وعلموم 2020/2021الرياضي وعلوم الحركة للعمام الجمامعي 

( 217وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )، م.8/6/2020( بتاريخ 189) الحركة بجلسته رقم 
 م.14/6/2020المنعقدة بتاريخ 

 القائمني بالتدريس املرحلة املقرر م

 علم الحركة 1
أولى 
 ماجستير

 أ.د/ صالح محمد صالح –أ.د/ محمد أحمد الحفناوي 
 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان

 أ.د/ ياسر حسن حامد -أ.د/ عادل إبراهيم أحمد    األسس العلمية للتدريب الرياضي 2
 أ.د/ أحمد خضري محمد

حلقات بحث في التدريب الرياضي  3
 وعلوم الحركة

ثانية 
 ماجستير

 أ.د/ مدحت شوقي طوس -أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم   
 أ.د/ محمود حسن حسين العربي

 مدحت شوقي طوسأ.د/  -أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم    ميكانيكا حيوية 4
 أ.د/ طارق صالح الدين سيد

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -أ.د/ حامد حسين أحمد   تخطيط التدريب الرياضي 6
 أ.د/ أحمد صالح قراعة

 أ.د/ صالح محمد صالح -أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم   تقويم التدريب الرياضي 7
 أ.د/ صالح عبد الجابر عبد الحافظ

 أ.د/ سمر مصطفى حسين -أ.د/ محموط عطية بخيت    (1)قراءات موجهة  8
 أ.د/ صالح عبد الجابر عبد الحافظ
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(4) 
 القائمني بالتدريس املرحلة املقرر م

أولى  تحليل حركي 9
 دكتوراه 

 أ.د/ محمد أحمد الحفناوي  -أ.د/ مدحت شوقي طوس  
 أ.د/ محمود حسن حسين -أ.د/ عادل إبراهيم أحمد   

 أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم   الرياضيالتدريب  10
 أ.د/ أحمد خضري محمد -أ.د/ ياسر حسن حامد        

 أ.د/ حامد حسين أحمد -أ.د/ مدحت شوقي طوس    (1قراءات موجهة ) 11
 أ.د/ محمد إبراهيم محمود -أ.د/ صالح محمد صالح     

 المركبالتحليل الميكانيكي لألداء  12

ثانية 
 دكتوراه 

 أ.د/ صالح محمد صالح –أ.د/ محمد أحمد الحفناوي 
 أ.د/ طارق صالح الدين –أ.د/ عادل إبراهيم أحمد    

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -أ.د/ محمد أحمد الحفناوي    حلقات بحث في التدريب الرياضي 14
 أ.د/ سمر مصطفى حسين -أ.د/ محمد إبراهيم محمود   

 أ.د/ أحمد صالح  قراعة -أ.د/ مدحت شوقي طوس     التدريب الرياضي تقويم 15
 أ.د/ ياسر حسن حامد -أ.د/ محمود عطية بخيت     

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم    اإلعداد المهني للمدرب 16
 أ.د/ محمود حسن حسين -أ.د / صالح محمد صالح     

 أ.د/ أحمد صالح قراعة -أ.د/ حامد حسين أحمد         (2قراءات موجهة ) 17
  أ.د/ محمود عطية بخيت -أ.د/ محمود حسن حسين      

 و      اجلا. :  قق ر

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن إعتماد تقرير فح  اإلنتاج العلمي المقدم من السميدة المدكتورة/ إنجمي  -8226

عادل متولي. األسمتاذ المسماعد بقسمم التمدريب الرياضمي وعلموم الحركمة، الموارد ممن اللجنمة العلميمة الدائممة لتر يمة األسماتذة 
ب الرياضمي( ، وققتمراح تعيمين سميادتها فمي وأيفمة أسمتاذ تمدريب كمرة السملة بمذات القسمم واألساتذة المسماعدين )لجنمة التمدري
( بتممممماريخ 189مجلمممممس قسمممممم التمممممدريب الرياضمممممي وعلممممموم الحركمممممة بجلسمممممته رقمممممم ) موافقمممممةوالكليمممممة والجامعمممممة بنممممماًء علمممممى 

 م.8/6/2020
 و      اجلا. :  قق ر

ممنح السميد األسمتاذ المدكتور/ أحممد فتحمي علمي. األسمتاذ بقسمم اإلدارة  بشمأنمذكرة مقدمة من إدارة شئون العماملين بالكليمة  -8227
م )التمماريخ التممالي 1/9/2020إعتبممارًا مممن الرياضممية والتممرويح لمرافقممة زوجتممه المتعاقممدة للعمممل بالمملكممة العربيممة السممعودية 

 م.7/6/2020( بتاريخ 174رقم ) ، بناًء على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته إلنتهاء إعارته(
 و      اجلا. :  قق ر

تجديمد األجمازة الخاصمة بالسميد المدكتور/ محممد عبمد العظميم محممود.  مذكرة مقدمة ممن إدارة شمئون العماملين بالكليمة بشمأن -8228
إعتبممارًا األسممتاذ المسمماعد بقسممم اإلدارة الرياضممية والتممرويح لمرافقممة زوجتممه المتعاقممدة للعمممل بدولممة اإلمممارات العربيممة المتحممدة 

( 174ويح بجلسممته رقممم )، بنمماًء علممى موافقممة مجلممس قسممم اإلدارة الرياضممية والتممر  م31/8/2021م حتممى 1/9/2020مممن 
 م.7/6/2020بتاريخ 

 و      اجلا. :  قق ر
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(5) 

تجديد األجازة الخاصة بالسيد األستاذ الدكتور/ أيمن عبمد العزيمز عبمد  مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن -8229
الحميد. األستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة لمرافقة زوجته المتعاقدة للعممل بالمملكمة العربيمة السمعودية 

م اإلدارة الرياضمية والتمرويح ، بنماًء علمى موافقمة مجلمس قسم م30/6/2021م حتمى 1/7/2020إعتبارًا من للعام الخامس 
 م.4/6/2018( بتاريخ 152بجلسته رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـس لسً ـ:ـ
ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(

درجمممة الماجسمممتير فمممي التربيمممة إقتمممراح ممممنح الباحمممث/ عمممالء أحممممد محممممد محممممد. المعيمممد بقسمممم اإلدارة الرياضمممية والتمممرويح  -8230
بنماًء "إستراتيجيةـمقترمةـ ألنشـطةـا وجسـتيةـا تسـويقيةـب إلتمـ لـا مصـرعـ رفـاـا ثقـ م"ــــــــ الرياضية بعنموان

م، وقمممرار لجنمممة 7/6/2020( المنعقمممدة بتممماريخ 174علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم اإلدارة الرياضمممية والتمممرويح بجلسمممته رقمممم )
 م.14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217رقم ) الدراسات العليا والبحو  بجلستها

 و      اجلا. :  قق ر

إقتراح منح الباحث/ حسين عماد أحمد حسن. المعيد بقسم التدريب الرياضي وعلموم الحركمة درجمة الماجسمتير فمي التربيمة  -8231
"تأثيرـا تلريب تـا نوييةـ تنميةـا قلراتـا بلنيـةـا خ صـةـي ـىـبعـضـا متـ راتـا س سـيةـــــــ الرياضية بعنوان

( 189بنماًء علمى موافقمة مجلمس قسمم التمدريب الرياضمي وعلموم الحركمة بجلسمته رقمم ) لىـن شئ ـري ضـةـا كونـفـفـو"ــــ
( المنعقمممممممدة بتممممممماريخ 217م، وقمممممممرار لجنمممممممة الدراسمممممممات العليممممممما والبحمممممممو  بجلسمممممممتها رقمممممممم )7/6/2020المنعقمممممممدة بتممممممماريخ 

 م.14/6/2020
 و      اجلا. :  قق ر

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
إقتمراح تشمكيل لجنمة المناقشمة والحكممم للبحمث المقمدم ممن الباحمممة/ نجمالء محممد نمور الممدين مصمطفى. المقيمدة بقسمم العلمموم  -8232

"تــأثيرـالتربويممة والنفسممية الرياضممية )مممن الخممارج( للحصممول علممى درجممة دكتمموراه الفلسممفة فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 
 متــ راتـا عق يــةـوا مركيــةـ  معــ قينـذهنيــً ـا قــ ب ينـبرنــ ممـمقتــرتـ  تــلريلـا عق ــ ـي ــىـمســتوىـألاءـا

 من السادة:   تع مـف ـبعضـا نشطةـا ري ضية"ـ
 أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية سابقًا / جامعة جنوب أ.د/ أحاد  اال نصاري.         -1

 الوادي )مناقشًا(
 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك  .    -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحو  / جامعة أسيوط )مناقشًا(
   أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية  ااد ساألق محاود.     د/ أ. -3

 / جامعة أسيوط )مشرفًا( ة الرياضيةكلية التربيب
 أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ ياسق ح ن حامد.            -4

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 النفسية الرياضية أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية و أ.د/ أحاد  بد   عاطا ح ألن.        -5

 بكلية التربية الرياضية / جامعة جنوب الوادي )مشرفًا(
( المنعقمممممدة بتممممماريخ 76بنممممماًء علمممممى موافقمممممة مجلمممممس قسمممممم العلممممموم التربويمممممة والنفسمممممية الرياضمممممية الرياضمممممية بجلسمممممته رقمممممم )

 م.14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )8/6/2020
 و      اجلا. :  قق ر



 7 )مـا بعده صفحة      (

ـ(6)
ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ

إقتممراح تشممكيل لجنممة المناقشمممة والحكممم للبحممث المقمممدم مممن الباحمممة/ صمممابرين محمممد محمممد زنممماتي. المقيممدة بقسممم المنممماه   -8233
"برنـ ممـتع يمـ ـــوتدريس التربية الرياضية )من الخارج( للحصول على درجة الماجستير فمي التربيمة الرياضمية بعنموان 

ب  وس ئطـا ف ئقةـ بعضـا جممـا مركيـةـفـ ـري ضـةـــــمقترتـبإستخلامـإستراتيجيةـا تع مـب  نمذجةـا مليم
ـمن السادة: (ـسنوات"ـ8ـ–ـ6ا ك راتيهـ  ن شئ تـمنـ)

 المناه  وطرق تدريس التربية الرياضية المتفرغ بقسم المناه   أستاذ  محاود  بد   حل    بد   يقي .أ.د/  -1
 / جامعة أسيوط )مناقشًا(وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية األسبق 

 أستاذ طرق التدريس بقسم المناه  وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية أ.د/ بها  سألد محاود ح انألن.     -2
 التربية الرياضية فرع الوادي الجديد سابقًا / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 زالت والرياضات الفردية بكلية التربية تدريب الكاراتيه ورئيس قسم المنا أستاذ  أمل  اروق  لا سا  .أ.د/  -3
 الرياضية للبنات بالجزيرة / جامعة حلوان )مناقشًا(

 مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضات  أستاذصا ح  بد   قادر  تقيا. د/ ع.أ. -4
 الدفاع عن النفس )كاراتيه( بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

م، 7/6/2020( المنعقدة بتاريخ 184بناًء على موافقة مجلس قسم المناه  وتدريس التربية الرياضية بجلسته رقم )
 م14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217وقرار لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

إقتمراح تشمكيل لجنممة المناقشمة والحكممم للبحمث المقمدم مممن الباحممة/ هبممة ب أحممد خليفمة عبممد المرازق. المقيممدة بقسمم التممدريب  -8234
"تـأثيرـتـلريب تـــالرياضي وعلوم الحركة )من الخمارج( للحصمول علمى درجمة الماجسمتير فمي التربيمة الرياضمية بعنموان 

ي ــىـمسـ فةـا بــلءـوا مسـتوىـا رقمــ ـ سـب م ـا  مــ ـي ــىــــا وسـطـا رم ــ ـ تمسـينـا قــلرةـا عضـ يةـ  ــرج ينــــ
ـمن السادة: ا بطن"ـ

 التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  أستاذ  أحاد صالح   دين محاد عق  ة.أ.د/  -1
 وعميد كلية التربية الرياضية سابقًا / جامعة أسيوط )مناقشًا(

 أستاذ تدريب الرياضات المائية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ صا ح محاد صا ح.     -2
 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت بكلية التربية الرياضية للبناتسحق  بد   عزيز حجازي. أ.د/  -3
 / جامعة الزقازيق )مناقشًا( 

 مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخص  تدريب رياضي  أستاذخا د محاد  بد   يقي . د/ ع.أ. -4
 الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 وم الحركة تخص  مبارزة مساعد بقسم التدريب الرياضي وعل أستاذحا    تح هللا محاد.     د/ ع.أ. -5
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

م، وقمرار 8/6/2020( المنعقمدة بتماريخ 189بناًء على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلموم الحركمة بجلسمته رقمم )
 م14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر
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(7) 

إقتممراح تشممكيل لجنممة المناقشممة والحكممم للبحمممث المقممدم مممن الباحممث/ محمممود عبممد الممماله عبممد المعطممي أحمممد. المقيممد بقسمممم  -8235
"برنــ ممـالتممدريب الرياضممي وعلمموم الحركممة )مممن الخممارج( للحصممول علممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 

تلريب ـبإستخلامـا ثق مـوتأثيرهـي ىـبعضـا متغيراتـا بلنيـةـوف ي يـةـاـ لاءـ متـ رةـا ـلفاـ ي ـىـ ـلىــــــــ
ـمن السادة: ن شئ ـري ضةـا مص رية"ـ

 تدريب المصارعة بقسم المنازالت والرياضات الفردية  أستاذ  مح ن  لا أبو   نور.أ.د/  -1
 / جامعة المنيا )مناقشًا( وعميد كلية التربية الرياضية سابقاً 

 أستاذ تدريب رياضي مالكمة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محاود ح ن ح ألن   عقبا.    -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(

 ضي وعلوم أستاذ تدريب رياضي مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الريامحاود  ط ة بخألت.     أ.د/  -3
 الحركة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

  أستاذ تدريب رياضي مصارعة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةصا ح  بد   جابق  بد   حا ظ.   أ.د/  -4
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

م، وقمرار 8/6/2020( المنعقمدة بتماريخ 189الحركمة بجلسمته رقمم )بناًء على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلموم 
 .م14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

ـم جستير(ـ-)قيلـطاللـلراس تـي ي ــ
مبدئيممة بمرحلممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية  إقتممراح قيممد الطالممب / محمممد فممالح فهيممد حممراس. )كممويتي الجنسممية( بصممفة -8236

م ، بنماًء علمى مما ورد ممن السميد أ.د/ نائمب رئميس 2019/2020بقسم المنماه  وتمدريس التربيمة الرياضمية للعمام الجمامعي 
م ، وقمممرار لجنمممة الدراسمممات العليممما والبحمممو  بجلسمممتها رقمممم 4/6/2020الجامعمممة لشمممئون الدراسمممات العليممما والبحمممو  بتممماريخ 

 م14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217)
 

 و      اجلا. :  قق ر

ـ)إي لةـقيلـطاللـلراس تـي ي (
إقتراح إعادة قيد الطالب األتي أسمائهم وفقًا لما هو موضح قرين كماًل ممنهم نظمرًا لسمدادهم الرسموم الدراسمية المقمررة للعمام  -8237

المختصة وقرار لجنة الدراسات العليا والبحمو  بجلسمتها رقمم  م، بنْاًء على موافقة مجالس األقسام2019/2020الجامعي 
 م.14/6/2020( المنعقدة بتاريخ 217)

   ق   /   فقعة   اقحلة  إلس 
 المناه  وتدريس التربية الرياضية الماجستير سارة مظهر محمد -1
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة الماجستير أحمد علي مدكور -2
 طارق مصطفى هاشم بخيت -4 اإلدارة الرياضية والترويح الماجستير علي محمد صالح محمد -3
  علوم الصحة الرياضية دبلوم إصابات رياضية عبد ب يحيى سعد محمد -5

 و      اجلا. :  قق ر
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(8) 

ـشئونـا تع يمـوا طاللـ:ـ:س لسً 
م ، بنماًء 2019/2020واإلمتحمان النظمري للفرقمة الرابعمة الجمامعي إقتراح إعتماد مواعيد اإلمتحانات العملية لجميع الفرق  -8238

 م وفقًا لما يلي:24/6/2020( بتاريخ 185على موافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )
 م.4/7/2020السبت         اإلمتم ن تـا عم يةـ جمياـا فرقـ:ـ-
 م.22/7/2020األربعاء      اإلمتم ن تـا نظريةـ  فرقةـا رابعة:ـ-

 و      اجلا. :  قق ر

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطمالب لإلحاطمة بمالعلم بأعمداد الطمالب المقيمدين وعمدد الطمالب  -8239
 م :22/6/2020حتى  31/5الذين رفعوا األبحا  من خالل اإليميل األكاديمي للطالب وأستاذ المقرر خالل الفترة من 

 دد    فقعة
   طالب

 دد  ذبحاث 
  اطلوبة من إجاا ا 

   اققر ت

 دد  ذبحاث 
   تا    ر عها

  ن بة   ائوية 
 ألبحاث 
   اق و ة

أخق مو د 
   ل    ألبحاث

مو د بد ية 
إمتحانات    نو ت 

   نهائ ة
 17/6إنتهى في  %87.48 13417 15337 1575  ذو ى

 3/7 م18/6/2020من بدأت  8451 939   ثان ة م22/7/2020
 15/7 م4/7/2020تبدأ يوم  5733 819   ثا ثة

   29521 3333   اجاوع
 و      اجلا. :  قق ر

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
. مصممطفى إبممراهيم أحمممد علمميمممذكرة مقدمممة مممن إدارة شممئون العمماملين بالكليممة بشممأن تجديممد إعممارة السمميد األسممتاذ الممدكتور/  -8240

إعتبمممارًا ممممن  تاسمممعالمملكمممة العربيمممة السمممعودية للعمممام الأم القمممر  بللعممممل بجامعمممة  علممموم الصمممحة الرياضممميةاألسمممتاذ بقسمممم 
( بتمماريخ 71بجلسممته رقممم )علمموم الصممحة الرياضممية م ، بنمماًء علممى موافقممة مجلممس قسممم 31/8/2021م حتممى 1/9/2020
 م.3/6/2020

 و      اجلا. :  قق ر

 األسممتاذ مممروة محمممد مجممدي./ ة الممدكتورةمممذكرة مقدمممة مممن إدارة شممئون العمماملين بالكليممة بشممأن اقتممراح تجديممد أجممازة السمميد -8241
رابمع م الصحة الرياضية بالكلية لمرافقة الزوج الستمراره في العمل بالمملكة العربية السعودية لممدة عمام المساعد بقسم علو 
م. بنمماًء علممى موافقممة مجلممس قسممم علمموم الصممحة الرياضممية بجلسممته رقممم 31/8/2021م حتممى 1/9/2020فممي الفتممرة مممن 

 .م3/6/2020( بتاريخ 71)
 و      اجلا. :  قق ر

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

       رئيس اجمللس                 أمني اجمللس        

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

 عميد الكلية


