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 2 بعده صفحة      ( )مـا

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م22/9/2020  بتاريخ  (207) رقم

ًً ة إنه في تمام الساع  مجلس الكليةبمقر قاعة  م22/9/2020 موافقال الثالثاء ومي الحادية عشر ظهرًا
ورئـيس  م ـد الكليـةعجـمــل ممـــمــعملـيــ  مممم برئاسـة السـ د اتسـتال الـد/تور/ (207) رقـ  مجلـس الكليـة جتمعإ ،

 .المجلس
  كل من السادة : وحبضور

 عضواً  و/ ل الكلية لشئون التعلي  والطالب أ.د/ /مال سليمان حسن -1

 عضواً  و/ ل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي  -2

 عضواً  رئيس قس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة أ.د/ عادل إبراهي  أحمد -3

 عضواً 
 عضواً  رئيس قس  المناهج وتدريس التربية الرياضية عاص  صابر راشدأ.د/  -5

 عضواً  رئيس قس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -6

 عضواً  قس  اإلدارة الرياضية والترويحرئيس  رانيا مرسي أبو العباسأ.د/  -7

 عضوًا عن القس  أستال بقس  المناهج وتدريس التربية الرياضية عبده محمدأ.د/ أيمن  -8

 عضوًا عن القس  أستال بقس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -9

 عضوًا عن القس  أستال بقس  اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ إبراهي  حس ن إبراهي  -10

 عضوًا عن القس  أستال بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة مصطفى حس نأ.د/ سمر  -11

 عضوًا عن القس  أستال بقس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ محمود فاروق صبره -12
عضــــــــــوًا عــــــــــن اتســــــــــات ة  إلدارة الرياضية والترويحاتستال المساعد بقس  ا أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو ال زيد -13

 المساعدين
 عضوًا عن المدرس ن التربية الرياضيةالمناهج وتدريس  المدرس بقس  د/ عزة /مال بدر -14

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوًا من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة فؤاد رزق عبد الحكي أ.د/  -

 عضوًا من لوي الخبرة الرياضي وعلوم الحر/ةأستال متفرغ بقس  التدريب  أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -

 عضوًا من لوي الخبرةأستال متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة
 عضوًا من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ /امل عبد المج د قنصوة -
 عضوًا من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ عمرو محمد إبراهي  -
 عضواً  مدير وحدة ضمان الجودة أ.د/ ياسر حسن حامد -

 عضوًا من الخارج و/ ل مديرية التربية والتعلي  بأس وط الس د محمد عبد هللا د/ محمد -
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(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

مممممممممممممممممممممممممليىممـضرمايجيسةمايسلبقةم مايتصعيق :مأواًل
 م26/7/2020( بتاريخ 206م ومحضر الجلسة رقم )19/7/2020 بتاريخ( 205) الجلسة رقم محضر -8299
( بتـــاري  206م ومحضــر الجلســـة رقـــ  )19/7/2020 بتـــاري ( 205) الجلســـة رقـــ  محضــرصــادق المجلـــس علـــى  :القرار

 م.26/7/2020

مقراراتمايجيسةمايسلبقة متنفيذملمتممفىممماستعراض :ثلنيًل
 م.26/7/2020م ، وبتاريخ 19/7/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8300
ــــًا ب :القرار ــــس علم ــــ  أحــــيم المجل ــــا ت ــــ هم ــــرارات الجلســــ تنف  ــــن ق ــــدة الســــابقةة م ــــي المنعق ــــاري  19/7/2020 ف م ، وبت

 م.26/7/2020
مموضوللتموـعةمضملنمايجوعةمواإللتملع:مثليثًل:
 إعتماد مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ م

 المعايير األكاديمية القياسية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لمرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس -1
موالتقويم للتعليم الهجين. إستراتيجية التعليم والتعلم -2

 وافق المجلس. القرار:
مموضوللتمايتخطيطموايتنسيقموايموضوللتمايعلمة:مرابعًل:
بشذذذأن ضذذذم سمسذذذة أسذذذاتذة إلذذذك عضذذذوية مجلذذذن ال ليذذذة ممذذذن   يتمتعذذذون  مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد أ.د/ عميذذذد ال ليذذذة، -8301

ووفقذًا  م و ئحتذه التنفيذيذة فقذرة ) (.1972لسذنة  49الجامعات رقذم ( من قانون تنظيم 40تطبيقًا لنص المادة )بعضويته، 
ليىمأنميـتممضـمماضلضـلومذولمايخبـرةمممممالذي نص علك "م 15/7/2019( بتاريخ 193لقرار مجلن ال لية بجلسته رقم )

 "منمايسلعةماضسلتذةمايمتفرغينموفقًلميألقعميةمويتممايتبلع مبينهممعوريًلمك مللم
مةماضسلتذةمايمتفرغينمبليكييةبيلنمبلسملومايسلع

ممالـظلتمتلريخمايتفرغمتلريخماضستلذيةماإلسم
 عضو من ذو الخبرة م3/12/2007 30/6/1992 د/ فؤاد رزق عبد الحكيم حسن0أ .1
  م2/8/2012 14/3/1993 ريمد/ محمود عبدالحليم عبد ال 0أ .2
 عضو من ذو الخبرة م11/10/2012 31/10/2004 د/ حامد حسين احمد0أ .3
 عضو من ذو الخبرة م24/11/2013 26/11/2006 أ.د / كامل عبد المجيد قنصوه .4
  م3/3/2014 30/6/2002 د/ مدحت شوقي طوس0أ .5
  م20/2/2015 29/6/2008 شادي بوأد/ سمير محمد محك الدين 0أ .6
 عضو من ذو الخبرة م29/2/2017 30/6/2002 د/ محمد احمد محمد الحفناوي 0أ .7
 عضو من ذو الخبرة م12/9/2019 30/6/2006 ابراهيمد/ عمرو محمد 0ا .8
   م8/12/2019 26/9/2004 أ.د/ صالح محمد صالح .9

 : م30/9/2020ض  السادة اتتي أسمائه  إلى عضوية مجلس الكلية إعتبارًا من  علىالمجلس وافق  :القرار
 وعلوم الحركةاألستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضي    أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكي . -1
 األستاذ المتفرغ بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية أ.د/ محمود عبد الحلي  عبد الكري .       -2
 األستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة   أ.د/ مدحت شوقي طوس. -3
 رياضيةاألستاذ المتفرغ بقسم علوم الصحة ال أ.د/ سم ر محمد محي الدين أبو شادي. -4
 األستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة   أ.د/ صالح محمد صالح. -5
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(3) 

بشأن تجديد ضم السيد/ محمد محمود حسين. وكيل وزارة الشباب والرياضة  مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد ال لية -8302
( من قانون 40م، تطبيقًا لنص المادة )1/10/2020بأسيوط لعضوية مجلن ال لية )عضوًا من الخار ( إعتبارًا من 

 م و ئحته التنفيذية فقرة )هذ(.1972لسنة  49تنظيم الجامعات رقم 
 وافق المجلس. :القرار

بشذذأن وضذذا معذذايير إستيذذار أعضذذال اللجذذان الفنيذذة بال ليذذة تطبيقذذًا لذذنص المذذادة  مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ عميذذد ال ليذذة -8303
والتي تذنص علذك "يشذكل مجلذن ال ليذة  1972( لسنة 49( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم )27المادة )

التذذدرين والمتخصصذذين لجانذذًا فنيذذة لبحذذت الموضذذوعات التذذي تذذدسل فذذي مذذن بذذين أعضذذائه ومذذن  يذذرهم مذذن أعضذذال هي ذذة 
 ".استصاصه

 بعد المناقشة وافق المجلس على وضع المعاي ر التالية : :القرار
تشـكل اللجـان الفنيــة مـن أــارج أعضـاء مجلـس الكليــة بح ـع ب يــت  الجمـع بـ ن عضــوية مجلـس الكليــة  -1

 فيما عدا السادة الو/الء ورؤساء اتقسام.وعضوية أحد اللجان الفنية بالكلية ، 
المدرس ن( على عضـوية  –اتسات ة المساعدين  –يت  التبادل دوريًا وفقًا لألقدمية ب ن السادة )اتسات ة  -2

 الدراسات العليا(. –اللجان الفنية ما عدا لجنتي )شئون التعلي  والطالب 
يـا( برئاسـة السـادة الـو/الء المختصـ ن وعضـوية الســادة الدراسـات العل –تشـكل لجنتـي )التعلـي  والطـالب  -3

رؤساء اتقسـام بالكليـة ومـن يرونـه مـن اتسـات ة لوي الخبـرة ، علـى أن يـت  التبـادل دوريـًا بـ ن رؤسـاء 
 العلوم التربوية والنفسية الرياضية( على عضوية اللجنت ن. –أقسام )علوم الصحة الرياضية 

يـت  عرضـها علـى اتعضـاء فـي أول إجتمـات لهـا تمه ـدًا إلعتمادهـا مـن يت  إعداد أطة عمل لكـل لجنـة  -4
 مجلس الكلية.

 .تقوم اللجان بعرض تقرير سنوي على مجلس الكلية عن أعمال اللجنة في نهاية العام الدراسي -5
مقًلميملميي م:مموف2020/2021وبنلًومليىملييهمتممتشكي ماييجلنمايفنيةمييعلممايجلمع م

م:ايطالبايتعييمموشئونممةيجنأواًل:م
 رئيساً     أ.د/ /مال سليمان حسن علي. -1
 عضواً            .محمود حسن حس ن العربيأ.د/ -2
ًً      .عماد سم ر محمودأ.د/  -3  عضوًا
 عضواً     .عاص  صابر راشد حموديأ.د/  -4
 مقرراً                   . مصطفى أحمد عبد الوهابأ.د/  -5
 عضواً     ي أبو العباس.أ.د/ رانيا مرس -6

مثلنيًل:ميجنةمايعراسلتمايعييلموايبـوث 
 رئيساً     أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي . -1
 مقرراً      .عادل إبراهي  أحمد أ.د/ -2
 عضواً     أ.د/ حازم /مال الدين عبد العظي . -3
 عضواً      أ.د/ عادل حسني الس د. -4
 عضواً            أ.د/ عماد الدين شعبان علي. -5
 عضواً      أ.د/ ياسر حسن حامد. -6
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(4) 

مثليثًل:ميجنةمشئونمخعمةمايمجتمعموتنميةمايبيئة:
 رئيسًا     أ.د/ صالح محمد صالح محمد. -1
 عضواً     كامل عبد المج د قنصوة. أ.د/ -2
 عضواً      بهاء س د محمود. أ.د/ -3
 مقرراً       / صالح عبد الجابر عبد الحافظ.أ.د -4
 عضواً      أ.م.د/ شيماء صالح س د. -5
 عضواً     أحمد محمد حس ن أحمد. د/ -6

مرابعًل:ميجنةمايمكتبلت:
 رئيساً      أ.د/ جمال محمد علي. -1
 عضواً      .محمود عطية بخ ت أ.د/ -2
 عضواً     حنان محمد أحمد جعيصة. أ.د/ -3
 مقرراً             أ.د/ أحمد أضري محمد. -4
 عضواً            أ.م.د/ شيماء علي محمد لولي. -5
 عضواً     هيس  صالح عبد الجواد. د/ -6

مخلمسًل:ميجنةمايعالقلتمايثقلفية:
 رئيساً     .محمد أحمد محمد الحفناوي  أ.د/ -1
 عضواً    أحمد صالح الدين محمد قراعة. /أ.د -2
 مقرراً     .طارق صالح الدين س دأ.د/  -3
 عضواً      .إيمان س د أحمد أ.د/ -4
 عضواً     .  مؤمن طه عبد النعي  د/م.أ. -5
 عضواً     اتم ر عبد الستار حسن. د/ -6

مسلعسًل:ميجنةمايمختبراتمايعيميةم:
 رئيساً      عمرو محمد إبراهي . أ.د/ -1
 عضواً     محمد إبراهي  محمود سلطان. أ.د/ -2
 عضواً      .حامد حس ن أحمد أ.د/ -3
 عضواً      .إنجي عادل متولي أ.د/ -4
 مقرراً            .أالد عبد الموجود عبد العظي  د/م.أ. -5
 عضواً            د/ الحس ن صالح محمد.      -6

% المخصصة للمشرفين الخارجين 40مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد ال لية بشأن وضا ضوابط توزيا نسبة  -8304
اإلدارة الرياضية  –التدريب الرياضي وعلوم الحركة  –بأقسام ال لية )المناهج وتدرين التربية الرياضية 

 نية. والترويح( من إيرادات طوابا الخدمات التعليمية بعد سصم النسب القانو 
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(5) 

% المخصصــة للمشــرف ن الخــارج ن بأقســام الكليــة )المنــاهج 40وافــق المجلــس علــى ضــوابم توزيــع نســبة  :القرار
اإلدارة الرياضية والترويح( من إيـرادات طوابـع  –التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة  –وتدريس التربية الرياضية 

 الخدمات التعليمية بعد أص  النسب القانونية وفقًا لما يلي :

%( على منسقي التربيـة العمليـة وأعضـاء القسـ  القـائم ن بالعمـل علـى أن تحـدد نسـبة 40توزت نسبة ) -1
 منسق التربية العملية عن طريق القس  المختص.

م القــادم تــوزت إســتمارات التــدريب الم ــداني والطوابــع داأــل اتقســام علــى أن يــت  ترت بهــا إعتبــارًا مــن العــا -2
 وتجميعها وتسليمها بعد للك إلى و/ ل الكلية لشئون التعلي  والطالب.

% المخصصة للقائمين بالتدرين 80مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد ال لية بشأن وضا ضوابط توزيا نسبة  -8305
بأقسام ال لية المختلفة من النسبة المخصصة للمشاركين في العملية التعليمية واإلدارية للطالب  والمشرفون 

 الوافدين بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بال لية.
% المخصصة للقائم ن بالتدريس والمشرفون بأقسـام الكليـة المختلفـة مـن النسـبة 80توزيع نسبة وافق المجلس على  :القرار

المخصصة للمشار/ ن في العمليـة التعليميـة واإلداريـة للطـالب الوافـدين بمرحلـة البكـالوريوس والدراسـات العليـا بالكليـة 
 وفقًا لما يلي :

مأواًلممرـيةمايبكليوريوسم:
 %( وفقًا لما يلي :80توزيع نسبة )يت  

 % المؤلف.15 -   % القائمين بالتدرين.15 -
 % صندوق القسم.70 -

ممرـيةمايعراسلتمايعييلم:مثلنيًلم:
 %( وفقًا لما يلي :80توزيع نسبة )يت  

 % مكتب الوافدين بالقسم10 -    % رئين القسم.10 -
 % المؤلف.10 -   % القائمين بالتدرين.70 -

 م /رة مقدمة من الس د أ.د/ رئيس قس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة، بناًء على موافقة مجلس قس  التدريب -8306
م بشأن إعتماد تشك ل اللجان الفنية بقس  7/2/2020( المنعقدة بتاري  192الرياضي وعلوم الحر/ة بجلسته رق  )

 التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة وأأتيار نائب لرئيس القس  للرياضات الفردية والجماعية:
 الجماعية. نائبًا لرئين القسم للرياضاتأ.د/ طارق صالح الدين س د.                  -1
 نائبًا لرئين القسم لأللعاب الفردية.أ.د/ محمود حسن حس ن العربي.          -2

ميجنةمايعراسلتمايعييلمبليقسم
 عضواً أ.د/ سمر مصطفى حس ن            -رئيسًا           أ.د/ صالح محمد صالح                -
 عضواً أ.م.د/ الس د علي عبد هللا           -عضوًا           أ.م.د/ أالد محمد عبد الكري           -
 عضواً د/ اتم ر عبد الستار حسن          - عضوًا           أ.م.د/ أالد عبد الموجود             -
 عضواً د/ أمل نادي محمد                   -
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 يجنةمشئونمايطالبمبليقسم
 عضواً م.م/ محمود محمد علي              -رئيسًا           أ.د/ مدحت شوقي طوس                 -
 عضواً م.م/ محمود س د أحمد علي          -عضوًا           أ.م.د/ محمد إبراهي  علي                -
 عضواً ماد أحمد             م.م/ حس ن ع -عضوًا            أ.م.د/ عمرو س د حسن                 -
 عضواً م/ مريهان محمد إبراهي  محمود    -عضوًا            د/ محمد محمود محمد عبد الرحي        -
 عضواً د/ هبة رشوان علي رشوان             -

ميجنةمشئونمايطليبلت
 عضواً نى            أ.م.د/ ل لى جمال مه -رئيسًا          أ.د/ سمر مصطفى حس ن                  -
 عضواً م/ آمال حسن حس ن محمد         - عضوًا         أ.د/ إنجي عادل متولي                   -
 عضواً   أ.م.د/ مروة رمضان محمود            -

 يجنةمشئونمايبيئةمبليقسم
 عضواً ع ل محمد         أ.م.د/ أحمد إسما -رئيسًا           أ.د/ صالح عبد الجابر                    -
 عضواً م/ هبة هللا أحمد أليفة              -عضوًا          أ.م.د/ عبد الرحمن حس ن إبراهي          -

 لجنة الجودة بالقسم
 عضواً د/ ول د صالح عبد الجواد س د       -رئيسًا           أ.د/ أحمد أضري محمد                 -
 عضواً م/ محمد س د أحمد على            -عضوًا           أ.م.د/ حات  فتح هللا محمد.              -
 عضوًا    أ.م.د/ طارق محمد عبد هللا بخ ت.      -

 وافق المجلس. :القرار
التصور المقترح لنظام الدراسة مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل ال لية لش ون الدراسات العليا والبحوث  بشأن إعتماد  -8307

 م2020/2021بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 
متمهيعم:
مرت دول العالم بفترة عصيبة في مواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد" وما ترتب عليه من منا التجمعات  

بإستخدام تقنية الفيديو كونفرنن لتسيير وإتجاه الدول والمؤسسات والهي ات إلك اإلدارة اإلل ترونية من سالل اإلجتماع 
 األعمال والحفاظ علك إقتصاد الدول.

وقد قامت الدولة المصرية بإتخاذ العديد من اإلجرالات اإلحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" لعل أسرها  
بمرحلة التعليم العالي وفقَا تفويض السيد أ.د/ وزير التعليم العالي والبحت العلمي. في وضا نظام الدراسة المالئم 

 للمستجدات الطارئة ، والتي كان من أهم مقترحاتها التوسا في الدمج بين التعلم التقليدي والتعلم عن بعد.
وفي ضول الخبرة التي اكتبستها ال لية في تنظيم األحداث واللقالات العلمية من سالل تقنية الفيديوكونفرس وما  

( علك مدار أسبوع كامل في الفترة ZOOMمي لل لية الذي تم تنظيمه بإستخدام برنامج )تحقق من نجاح للمؤتمر العل
 م ، نقترح األتي :25/6/2020 – 20من 

مايمقترحم:
 إستخدام نظام التعليم اهلجني )احملاضرات + التعلم عن بعد( يف حماضرات الدراسات العليا

 % تعل  عن بعد(70% وجه لوجه ،  30)بنسبة 
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ممتطيبلتمايتنفيذم:
( نظرًا للنجاح الذي تحققه به في تنظيم المؤتمر ZOOMاإلشتراك في أحد برامج الفيديوكونفرنن ويفضل برنامج ) -1

الب الدراسات العليا العلمي لل لية ولسابق الخبرة في إستخدامه من جميا أعضال هي ة التدرين ومعاونيهم وط
 بال لية.

تشكيل لجنة برئاسة السيد أ.د/ وكيل ال لية لش ون الدراسات العليا والبحوث. وعضو عن كل قسم من أقسام ال لية  -2
 وإداري للجنة.
مآييلتمايتنفيذم:

 إعتماد التصور المقترح من لجنة الدراسات العليا ومجلن ال لية. -1
 ( للمدة التي تقررها لجنة الدراسات العليا ومجلن ال لية.ZOOMامج )تسديد رسم اإلشتراك في برن -2
إعتماد تشكيل اللجنة المختصة من لجنة الدراسات العليا ومجلن ال لية وتحديد المس ول عن تنظيم جلسات كل قسم  -3

 علك حدا.
رين لمرحلة الدراسات العليا والمواعيد مخاطبة أقسام ال لية لإلفادة بأسمال السادة أعضال هي ة التدرين القائمين بالتد -4

 التعلم عن بعد(. –المقترحة للتدرين سوال بنظام )المحاضرات 
 إعداد جداول المحاضرات وفقًا لما ورد من أقسام ال لية واعتماده من لجنة الدراسات العليا ومجلن ال لية. -5
الوافدين( المحاضرات الدراسية بمقر ال لية علك  –من الخار   –يراعك حضور طالب الدراسات العليا )المعيدين  -6

 األقل مرتين في العام أو أكثر في ضول متطلبات الدراسة باألقسام.
تعلن مواعيد مواعيد المحاضرات بعد إعتمادها علك الجروب الرسمي لل لية وجروب الدراسات العليا علك الواتن أب  -7

 ، وكذلك علك موقا ال لية علك اإلنترنت.
تم إحتساب غياب المحاضرات لمن يحضر المحاضرة كاملة أون  ين والذي يظهر في تقرير الجلسة في برنامج ي -8

(ZOOM.ويراعك التنبيه علك الطالب بذلك ) 
( من سالل أستاذ المقرر ويعاونه في ذلك مس ول القسم ZOOMيتم إدارة جلسات المحاضرات علك برنامج ) -9

 المختص.
( لمن ير ب من ZOOMتسجيل للحصول علك الدرجات العلمية أون  ين بإستخدام برنامج )عقد سينمارات ال -10

 الوافدين.
مايعلئعممنمتنفيذم:

تحقيق السبق والريادة في تنفيذ هذا النوع من التعليم لمرحلة الدراسات العليا بين كليات التربية الرياضية بجمهورية  -1
 مصر العربية.

إلك ال لية لما سوف يحققه التصور المقترح لهم من توفير لنفقات السفر واإلقامة وكذلك زيادة أعداد الوافدين  -2
 السهولة في التواصل ومتابعة العملية التعليمية ما أساتذة المقررات.

 تفعيل الساعات التدريسية لمرحلة الدراسات العليا بصورة ملموسة إلعداد سريج مميز إلك سوق العمل. -3
 ابت معتمد لمحاضرات الدراسات العليا بجميا أقسام ال لية.إعداد جدول ث -4
  (.ZOOMإعداد تقرير معتمد بنسبة حضور الطالب للمحاضرات الدراسية أو السيمنارات من سالل تقرير برنامج ) -5

 وافق المجلس. :القرار
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 األبحذذاث المقدمذذةشذذروط النشذذر مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ وكيذذل ال ليذذة لشذذ ون الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بشذذأن إعتمذذاد  -8308
 إلك المجلة العلمية لل لية وفقًا لما يلي : باللغة العربية

مأواًل:مقوالعمكتلبةمايبـث:
 .A4حجم الورقة  -
 سم يمين وشمال الصفحة.  3.17الهوامش  -
 وأسفل. أعلكسم 2.5 -
 .Bold 15عنوان البحت بخط  -
 تتضمن الصفحة األولك عنوان البحت فقط و  يذكر في البحت أي معلومات عن الباحت أو الباحثين. -
 .Bold 14العناوين الفرعية داسل البحت بحجم  -
 .Simplified Arabic 14بخط   Microsoft Wordيتم ارسال البحت مكتوب بنظام  -
 (.Singleة واحدة بين كل فقرة وأسرى، والمسافة بين السطور مفردة )يترك مساف -
 12الجداول علك بنط  -

م:مطريقةمإرسل مايبـثمبلييغةمايعربية
 (https://jprr.journals.ekb.egيتم إرسال البحت علك موقا المجلة باللغة العربية ) -
 توصيفهم الوظيفي، ارقام التليفونات، اإليميل.يرفق ورقة بها بيانات الباحت أو الباحثين، عنوان البحت، و  -
يرفذذذق مذذذا البحذذذت ملخذذذص باللغذذذة العربيذذذة وزسذذذر باللغذذذة  اإلنجليزيذذذة كذذذال  فذذذي صذذذفحة مسذذذتقلة يتضذذذمن البحذذذت هذذذدف  -

 وتساؤ ت أو فروض والمنهج والمجتما، والعينة، أدوات جما البيانات، أهم  النتائج ، أهم التوصيات.
بذذدون المرفقذذات وفذذي حالذذة الزيذذادة تحسذذب كذذل   A4( صذذفحة 20  يزيذذد عذذدد صذذفحات البحذذت باللغذذة العربيذذة عذذن ) -

 جنيه اضافية. 20ورقة بمبلغ 
 يسلم إقرار بعدم نشر البحت أو المقال في أي دورية سابقًا وكذلك عدم جواز نشره في أي دورية أسرى. -
 كتابية ل ل مشارك.في حالة ا بحاث المشتركة ترسل موافقة  -

 وافق المجلس. :القرار

 األبحذذاث المقدمذذةشذذروط النشذذر مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ وكيذذل ال ليذذة لشذذ ون الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بشذذأن إعتمذذاد  -8309
 اإلنجليزية إلك المجلة العلمية لل لية وفقًا لما يلي :باللغة 

مأواًل:مقوالعمكتلبةمايبـث:
 .A4حجم الورقة  -
 سم يمين وشمال الصفحة.  3.17الهوامش  -
 وأسفل. سم أعلك2.5 -
 .Bold 14عنوان البحت بخط  -
 تتضمن الصفحة األولك عنوان البحت فقط و  يذكر في البحت أي معلومات عن الباحت أو الباحثين. -
 .Bold 12العناوين الفرعية داسل البحت بحجم  -
 .Times New Roman 12بخط   Microsoft Wordيتم ارسال البحت مكتوب بنظام  -
 (.Singleيترك مسافة واحدة بين كل فقرة وأسرى، والمسافة بين السطور مفردة ) -
 .12الجداول علك بنط  -
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ماإلنجييزيةم:طريقةمإرسل مايبـثمبلييغةم
 /(https://ajssa.journals.ekb.egيتم إرسال البحت علك موقا المجلة باللغة اإلنجليزية ) -
 يرفق ورقة بها بيانات الباحت أو الباحثين، عنوان البحت، وتوصيفهم الوظيفي، ارقام التليفونات، اإليميل. -
يرفذذذق مذذذا البحذذذت ملخذذذص باللغذذذة العربيذذذة وزسذذذر باللغذذذة  اإلنجليزيذذذة كذذذال  فذذذي صذذذفحة مسذذذتقلة يتضذذذمن البحذذذت هذذذدف  -

 انات، أهم  النتائج ، أهم التوصيات.وتساؤ ت أو فروض والمنهج والمجتما، والعينة، أدوات جما البي
بذدون المرفقذات وفذي حالذة الزيذادة تحسذب كذل   A4( صذفحة 10  يزيد عدد صفحات البحذت باللغذة اإلنجليزيذة عذن ) -

 اضافية. ةجني 40ورقة بمبلغ 
 يسلم إقرار بعدم نشر البحت أو المقال في أي دورية سابقًا وكذلك عدم جواز نشره في أي دورية أسرى. -
 في حالة ا بحاث المشتركة ترسل موافقة كتابية ل ل مشارك.. -

 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل ال لية لش ون الدراسات العليا والبحوث بشأن إقتراح تأجيل إمتحانات الطالب الوافدين  -8310
تمر بها البالد وتعطل حركة الطيران بين مصر  م نظرًا للظروف التي2019/2020من دولة ال ويت للعام الجامعي 

 وال ويت ضمن اإلجرالات اإلحترازية لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد" ، لتصبح في المواعيد التالية:
 م.2020الدور األول : سالل شهر نوفمبر  -
 م.2020الدور الثاني : سالل شهر ديسمبر  -

 وافق المجلس. :القرار

م بناًل علك قرار لجنة الدراسات 2019/2020إقتراح تعديل تشكيل لجنة رصد الفرقة الثانية ماجستير للعام الجامعي  -8311
 لتصبح مكونة من السادة :م 14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220العليا والبحوث بجلستها رقم )

 رئيساً           أ.د/ بهال سيد محمود.                                             -1
 أ.م.د/ صالح عبد القادر عترين.                                           عضواً  -2
 أ.م.د/ عبد الرحمن حسين إبراهيم.                                         عضواً  -3
 عضواً أ.م.د/ طارق محمد عبد هللا بخيت.                                          -4

 وافق المجلس. :القرار

م 2019/2020إقتراح إعتماد تشكيل تصحيح مقرر )اإلحصال( للفرقذة األولذك ماجسذتير للذدور األول مذن العذام الجذامعي  -8312
 م.14/9/2020، بناًل علك ما ورد السيد أ.د/ رئين قسم الرياضيات بكلية العلوم بتاريخ 

 د/ أيمن محمد عبد الرحمن. -2           أ.د/ زينهم ف ري جاهين.             -1
 د/ شرين علي محمد السيد. -3

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح إضافة السيد أ.د/ عمذاد سذمير محمذود. أسذتاذ علذم الذنفن الرياضذي ورئذين قسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية  -8313
م ، بنذاًل علذك موافقذة مجلذن 2019/2020تير للعام الجذامعي إلك القائمين بتدرين مقرر )إلحصال( للفرقة األولك ماجس

 م.13/9/2020( المنعقدة بتاريخ 79قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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دكتذذذوراه( لجميذذذا سريجذذذي كليذذذات التربيذذذة  –ماجسذذذتير  –إقتذذذراح فذذذتح بذذذاب القيذذذد لطذذذالب الدراسذذذات العليذذذا ) دبلذذذوم  -8314
م، إعتبذذذذارًا مذذذذن الخمذذذذين 2020/2021الرياضذذذذية والمعيذذذذدين والمدرسذذذذين المسذذذذاعدين والوافذذذذدين للعذذذذام الجذذذذامعك 

قذذرار لجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بجلسذذتها رقذذم م. بنذذاًل علذذك 15/10/2020م  حتذذك الخمذذين 1/10/2020
 م.17/8/202( المنعقدة بتاريخ 219)

 وافق المجلس. :القرار
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيذل ال ليذة لشذ ون الدراسذات العليذا والبحذوث. بشذأن إقتذراح بذدل إمتحانذات التذأهيلي  -8315

م، بناًل علذك موافقذة لجنذة 15/11/2020م إعتبارًا من يوم األحد الموافق 2020/2021دكتوراه  للعام الجامعي 
 م.14/9/2020( بتاريخ 220بجلستها رقم )الدراسات العليا والبحوث 

 وافق المجلس. :القرار
( 1000مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل ال لية لشذ ون الدراسذات العليذا والبحذوث. بشذأن إقتذراح تحصذيل مبلذغ ) -8316

اه بال ليذة فقط ألذف جنيذه   يذر كرسذم دسذول إمتحانذات التذأهيلي دكتذوراه مذن المتقذدمين لإللتحذاق بمرحلذة الذدكتور 
م ، بنذذذاًل علذذذك موافقذذذة لجنذذذة الدراسذذذات العليذذذا والبحذذذوث بجلسذذذتها رقذذذم 2020/2021إعتبذذذارًا مذذذن العذذذام الجذذذامعي 

 م.14/9/2020( بتاريخ 220)
 وافق المجلس. :القرار
( 310مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل ال لية لش ون الدراسات العليا والبحوث. بشأن إقتراح تحصيل مبلغ ) -8317

المتقدمين الطالب الوافدين فقط ثالثمائة وعشر دو ر   ير كرسم دسول إمتحانات التأهيلي دكتوراه من 
م علك أن تودع حصيلة هذه المبالغ 2020/2021لإللتحاق بمرحلة الدكتوراه بال لية إعتبارًا من العام الجامعي 

لصالح صندوق البحوث علك أن يتم إسترداد المبلغ كسلفة مؤقتة للصرف منها علك أعمال اإلمتحانات لهؤ ل 
 م.14/9/2020( بتاريخ 220الطالب، بناًل علك موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل ال لية لش ون الدراسات العليا والبحذوث. بشذأن إقتذراح وضذا الضذوابط المحذددة  -8318

للطالب المتقدمين إلمتحانات التأهيلي دكتوراه فذي ضذول دليذل اإلمتحذان التذأهيلي للمتقذدمين لدراسذة الذدكتوراه فذي 
( المنعقذدة 9ية بذالمجلن األعلذك للجامذات بجلسذتها رقذم )التربية الرياضيةالمعتمد مذن لجنذة قطذاع التربيذة الرياضذ

 م.29/8/2005بتاريخ 
مأواًل:مايهعف:

يهدف ابمتحان التـأه لي للمسـتف دين لدراسـة الـد/توراه فـي التربيـة الرياضـية إلـى التعـرف علـى قـدرة  
مشـكالت البحثيـة بصـورة المتقدم على التفك ر العلمي الناقد والقدرة على البحع واببدات والتعمق في دراسـة ال

 تبرز الشخصية العلمية للمتقدم.
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مثلنيًل:ممجلالتماالمتـلن

 يتضمن ابمتحان المجابت التالية: 
يتضمن موضذوعات وقضذايا واشذكاليات عامذة مرتبطذة بالرياضذة المصذرية والعربيذة والعالميذة  المجال العام: -1

 علك مختلف مجا تها ومستوياتها ودون ارتباطها المباشر بتخصص رياضي معين.
يتضمن كل ما يختص بالتخصص الدقيق للمتقدم في مجال القسم العلمي الذذي ينتمذي  المجال التخصصي: -2

 إليه.
يتضذذمن استبذار المتقذدم ألحذد المقذذررات المرتبطذة بتخصصذه وذلذك مذذن سذار  القسذم الذذذي  المـرتبم: المجـال -3

 ينتمي إليه وتقوم ال لية بتجميا هذه المقررات لتحديد لجان ساصة بكل منها.
مثليثل:مطريقةماالمتـلن:

والتخصصـي والمـرتبم( يت  اأتبار المتقدم تحريريًا وشفهيًا في /ل مجال مـن المجـابت الـثالث )العـام  
 على أن يكون /ل امتحان سواء /ان تحريريًا أم شفهيًا بمثابة امتحانًا مستقاًل.

مرابعًل:متشكي ميجلنماالمتـلن:

تشكل لجنة أاصة لكل مجال من المجابت الثالث لالمتحان وتقوم بوضع أسئلته وتصحيحها واأتبار  
لمــرتبم طبقــًا لتخصصــات المتقــدم ن ونوعيــة المقــررات الطالــب شــفهيًا وتتحــدد لجــان ابأتبــار التخصصــي وا

 المرتبطة مع مراعاة ما يلي:
أن   يقل أعضذال كذل لجنذة مذن لجذان ا متحانذات التحريريذة أو الشذفهية ل ذل مجذال مذن المجذا ت الثالثذة  – 1

يكذون  عن ثالثة أعضال من األساتذة علك أن يكون من بينهم عضو واحد علك األقل مذن سذار  ال ليذة وأن
 أقدم األساتذة بكل لجنة مقررًا لها.

تقوم ال لية بت ليف أحد األساتذة من أعضال كل لجنة من اللجان الثالث بوضا أسذ لة ا متحذان التحريذري  – 2
 ويقوم أعضال كل لجنة بتصحيح أس لة ا متحان التحريري.

 زيادة أعداد المتقدمين. يتم تشكيل أكثر من لجنة في أي مجال من المجا ت الثالث في حالة – 3
مخلمسًل:مايتقييم:

درجة ودرجة ابمتحان الشفهي في  100درجة ابمتحان التحريري في /ل مجال من المجابت الثالث  
 درجة ويراعى أن يكون التق ي  طبقًا لما يلي: 100كل مجال من المجابت الثالثة 

 ت الذذثالث فذذي ا متحذذان الشذذفهي بوضذذا يقذذوم كذذل عضذذو مذذن أعضذذال كذذل لجنذذة فذذي كذذل مجذذال مذذن المجذذا – 1
تقذذدير مسذذتقل للمتقذذدم ويقذذوم مقذذرر كذذل لجنذذة فذذي حضذذور أعضذذال اللجنذذة باسذذتخرا  متوسذذط الذذدرجات التذذي 

 يقدرها ا عضال للمتقدم بحيت يمثل هذا المتوسط تقدير المتقدم في المجال المعني.
راسذذذة ا متحذذذان للمتقذذذدم فذذذي ا متحذذذان تقذذذوم كذذذل لجنذذذة فذذذي كذذذل مجذذذال مذذذن المجذذذا ت الثالثذذذة بتصذذذحيح ك – 2

 التحريري بحيت   يقل عدد المصححين في كل مجال من المجا ت الثالثة عن ثالثة أعضال.
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تقوم لجنة النظام والمراقبة لالمتحان التأهيلي برصد الدرجات التي يحصذل عليهذا المتقذدم واسذتخرا  نتيجتذه  – 3
 علك النحو التالي:

 : أ( بئق
% فذذأكثر مذذن المجمذذوع ال لذذي للذذدرجات )ا متحذذان التحريذذري وا متحذذان الشذذفهي( 65يحصذذل علذذك لمذذن  

 %.60في المجا ت الثالث بشرط أ  يقل تقدير المتقدم في أي مجال )تحريري أو شفهي( من 
م: ب( غ ر بئق

و تقذدير % من المجموع ال لي للدرجات فذي ا متحذان التحريذري والشذفهي أ65لن يحصل علك أقل من  
 % في أي مجال من المجا ت الثالث في التحريري أو الشفهي.60أقل من 

مسلعسًل:ممالـظلتمللمة:
يستمر الطالب في نفن القسم الذي منح منه درجة الماجستير و  يجوز أن يتم تغييره بقسم زسر لنيل درجة  -1

 الدكتواره.
يمنح المتقدم  ير الالئق فرصة أسرى واحدة للتقدم لالمتحان التذأهيلي فذي المجذال أو المجذا ت التذي رسذب  -2

 فيها وذلك في نفن ال لية التي تقدم لالمتحان بها في المرة األولك.
اإلعالن وفذي إذا تغيب المتقدم لالمتحان التأهيلي وتقدم بعذر تقبله ال لية فعليه التقدم بأوراقه من جديد عند  -3

 هذه الحالة يعامل معاملة المتقدم لالمتحان ألول مرة.
 يعقد ا متحان التأهيلي مرة واحدة في العام ويسدد المتقدم رسمًا لدسول ا متحان تحدده كل كلية. -4
ربيذذذة أن يكتذذذب المتقذذذدم إقذذذرارًا بأنذذذه لذذذم يسذذذبق لذذذه التقذذذدم لالمتحذذذان التذذذأهيلي للذذذدكتوراه فذذذي أيذذذة كليذذذة أسذذذرى للت -5

 الرياضية سالل الثالث سنوات السابقة للتقدم.
مثلنيًل:مايمجل مايتخصص :

 بيان بالمواد التخصصية ابأتيارية للطالب. -
 يتضمن التخصص الدق ق للمتقدم في مجال القس  العلمي ال ي ينتمي إليه. -
م فـي مجـال القسـ  يختار الطالـب مقـرر دراسـي واحـد مـن المقـررات التخصصـية )التخصـص الـدق ق للمتقـد -

 العلمي ال ي ينتمي إليه( وهي:
 قس  المناهج وتدريس التربية الرياضية: – 1

منذذاهج التربيذذة الرياضذذية/ طذذرق تذذدرين التربيذذة الرياضذذية/ التربيذذة الحركيذذة/ ال شذذافة والمرشذذدات/ تذذدرين  
كي/ تذذدرين ألعذذاب المضذذرب كذذرة القذذدم/ تذذدرين كذذرة السذذلة/ تذذدرين كذذرة اليذذد/ تذذدرين ال ذذرة الطذذائرة/ تذذدرين الهذذو 

تذذنن طاولذذة(/ تذذدرين مسذذابقات الميذذدان والمضذذمار/ تذذدرين المصذذارعة/ تذذدرين المالكمذذة/  -تذذنن -)اسذذكوا 
تذذدرين المبذذارزة/ تذذدرين الرياضذذات المائيذذة/ تذذدرين الجمبذذاز/ تذذدرين التعبيذذر الحركذذي/ تذذدرين رياضذذات الذذدفاع 

 رين التمرينات.تايكوندو(/ تد -كنغوفو -كاراتيه -عن النفن )جودو
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 قس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة: – 2
التدريب الرياضي/ علم الحركة/ اللياقة البدنية/ تدريب كرة القدم/ تدريب كرة السلة/ تدريب كرة اليذد/ تذدريب ال ذرة  

والمضذذمار/  تذذنن طاولذذة(/ تذذدريب مسذذابقات الميذذدان -تذذنن -الطذذائرة/ تذذدريب الهذذوكي/ تذذدريب ألعذذاب المضذذرب اسذذكوا 
تدريب المصارعة/ تدريب المالكمة/ تدريب المبذارزة/ تذدريب الرياضذات المائيذة/ تذدريب الجمبذاز/ تذدريب رياضذات الذدفاع 

 تايكوندو(/ تدريب رفا األثقال. -كنغوفو -كاراتيه -عن النفن )جودو
 قس  اإلدارة الرياضية والترويح: – 3

ادة فذي المجذال الرياضذي/ التسذويق الرياضذي/ إدارة المعسذكرات/ التنميذة اإلدارة الرياضية/ الترويح الرياضي/ القيذ 
اإلدارية في المجال الرياضي/ القوانين واللوائح المنظمة للهي ات الشبابية والرياضية/ اإلعالم الرياضذي والعالقذات العامذة/ 

كذذذرة السذذلة/ إدارة كذذرة اليذذد/ إدارة ال ذذذرة اقتصذذاديات الرياضذذة/ إدارة األعمذذال فذذي المجذذذال الرياضذذي/ إدارة كذذرة القذذدم/ إدارة 
تذذنن طاولذذة(/ إدارة مسذذابقات الميذذدان والمضذذمار/ إدارة  -تذذنن -الطذذائرة/ إدارة الهذذوكي/ إدارة ألعذذاب المضذذرب )اسذذكوا 

المصذذذذارعة/ إدارة المالكمذذذذة/ إدارة المبذذذذارزة/ إدارة الرياضذذذذات المائيذذذذة/ إدارة الجمبذذذذاز/ إدارة رياضذذذذات الذذذذدفاع عذذذذن الذذذذنفن 
 كنغوفو(/ إدارة رفا األثقال/ الجمباز اإليقاعي/ التعبير الحركي/ اإليقاع الحركي. -تايكندو -جودو -ال اراتيه)
 قس  علوم الصحة الرياضية: – 4

 فسيولوجيا الرياضة/ اإلصابات الرياضية والتأهيل الرياضي/ التغذية للرياضيين/ التربية الصحية. 
 الرياضية: قس  العلوم التربوية والنفسية – 5

فلسذذفة وأصذذول التربيذذة الرياضذذية/ علذذم الذذنفن الرياضذذي/ علذذم ا جتمذذاع الرياضذذي/ الصذذحة النفسذذية والت يذذف ا جتمذذاعي/ 
 .ا ستبارات والمقايين في التربية الرياضية

مثليثًل:مايمجل مايمرتبط:
 ينتمي إليه:يتضمن اأتبار المتقدم أحد المقررات المرتبطة بتخصصه وللك من أارج القس  ال ي  

 قس  المناهج وتدريس التربية الرياضية: – 1
مناهج التربية الرياضية/ طرق تدرين التربية الرياضية/ التربية الحركية/ ال شذافة والمرشذدات/ تذدرين كذرة القذدم/  

 -تذذنن -تذذدرين كذذرة السذذلة/ تذذدرين كذذرة اليذذد/ تذذدرين ال ذذرة الطذذائرة/ تذذدرين الهذذوكي/ تذذدرين ألعذذاب المضذذرب )اسذذكوا 
تذذذنن طاولذذذة(/ تذذذدرين مسذذذابقات الميذذذدان والمضذذذمار/ تذذذدرين المصذذذارعة/ تذذذدرين المالكمذذذة/ تذذذدرين المبذذذارزة/ تذذذدرين 

 -كاراتيذذذه -الرياضذذذات المائيذذذة/ تذذذدرين الجمبذذذاز/ تذذذدرين التعبيذذذر الحركذذذي/ تذذذدرين رياضذذذات الذذذدفاع عذذذن الذذذنفن )جذذذودو
 تايكوندو(/ تدرين التمرينات. -كنغوفو

 لرياضي وعلوم الحر/ة:قس  التدريب ا – 2
التدريب الرياضي/ علم الحركة/ اللياقة البدنية/ تدريب كرة القدم/ تدريب كرة السلة/ تدريب كرة اليذد/ تذدريب ال ذرة  

تذذنن طاولذذة(/ تذذدريب مسذذابقات الميذذدان والمضذذمار/  -تذذنن -الطذذائرة/ تذذدريب الهذذوكي/ تذذدريب ألعذذاب المضذذرب اسذذكوا 
كمة/ تدريب المبذارزة/ تذدريب الرياضذات المائيذة/ تذدريب الجمبذاز/ تذدريب رياضذات الذدفاع تدريب المصارعة/ تدريب المال

 تايكوندو(/ تدريب رفا األثقال. -كنغوفو -كاراتيه -عن النفن )جودو
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 قس  اإلدارة الرياضية والترويح: – 3
لرياضذي/ إدارة المعسذكرات/ التنميذة اإلدارة الرياضية/ الترويح الرياضي/ القيذادة فذي المجذال الرياضذي/ التسذويق ا 

اإلدارية في المجال الرياضي/ القوانين واللوائح المنظمة للهي ات الشبابية والرياضية/ اإلعالم الرياضذي والعالقذات العامذة/ 
ال ذذذرة  اقتصذذاديات الرياضذذة/ إدارة األعمذذال فذذي المجذذذال الرياضذذي/ إدارة كذذرة القذذدم/ إدارة كذذذرة السذذلة/ إدارة كذذرة اليذذد/ إدارة

تذذنن طاولذذة(/ إدارة مسذذابقات الميذذدان والمضذذمار/ إدارة  -تذذنن -الطذذائرة/ إدارة الهذذوكي/ إدارة ألعذذاب المضذذرب )اسذذكوا 
المصذذذذارعة/ إدارة المالكمذذذذة/ إدارة المبذذذذارزة/ إدارة الرياضذذذذات المائيذذذذة/ إدارة الجمبذذذذاز/ إدارة رياضذذذذات الذذذذدفاع عذذذذن الذذذذنفن 

 (/ إدارة رفا األثقال/ الجمباز اإليقاعي/ التعبير الحركي/ اإليقاع الحركي.كنغوفو -تايكندو -جودو -)ال اراتيه
 قس  علوم الصحة الرياضية: – 4

 .فسيولوجيا الرياضة/ اإلصابات الرياضية والتأهيل الرياضي/ التغذية للرياضيين/ التربية الصحية 
 قس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية: – 5

وأصول التربية الرياضية/ علم النفن الرياضي/ علم ا جتماع الرياضي/ الصحة النفسية والت يف فلسفة            
 ا جتماعي/ ا ستبارات والمقايين في التربية الرياضية.

 وافق المجلس. :القرار

بناًل علك موافقة م، 2020/2021التأهيلي دكتواره للعام الجامعي إقتراح إعتماد تشكيل لجنة رصد درجات إمتحانات  -8319
 م وفقًا لما يلي:14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 رئيساً                                                   بد الحكي  رزق عبد الحكي .أ.د/ ع -1
 عضواً                                               أ.م.د/ أالد عبد الموجود عبد العظي . -2
 عضواً                                                  شيماء صالح س د حسان ن.د/ أ.م. -3
 عضواً أ.م.د/ مروة رمضان محمود عثمان.                                                -4
 إداري اللجنة                                                      . الس د / ول د محمد جابر -5
 عامل اللجنة                                                 العامل/ عدلي عليان عبد العال.  -6

 وافق المجلس. :القرار

مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ رئذذين مجلذذن قسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم العلذذوم  -8320
م بشأن إقتراح إعذادة توزيذا السذاعات الدراسذية 12/8/2020( المنعقدة بتاريخ 78التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )

علذذم النفسذذي الرياضذذي( للفرقذذة األولذذك لتصذذبح )سذذاعة واحذذدة( عملذذي ل ذذل مقذذرر وتخصذذم  –لمقذذررات )اإلحصذذال التطبيقذذي 
 من عدد الساعات ال لية ل ل مقرر وهي ساعتين نظري.

 يؤجل لمزيد من الدراسة. :القرار

بنذذاًل علذذك  إقتذذراح تطذذوير مقذذرر )أساسذذيات كذذرة اليذذد( فذذي صذذورة إل ترونيذذة مذذن قبذذل المركذذز القذذومي للذذتعلم اإلل ترونذذي ، -8321
الطلذذب المقذذدم مذذن أسذذتاذ المقذذرر السذذيد أ.د/ مصذذطفك أحمذذد عبذذد الوهذذاب. ومذذا ورد مذذن السذذيد أ.د/ مذذدير مركذذز التعلذذيم 

( المنعقذدة بتذاريخ 187اإلكتروني بجامعذة أسذيوط ، وموافقذة مجلذن قسذم المنذاهج وتذدرين التربيذة الرياضذية بجلسذته رقذم )
 م.6/9/2020

 وافق المجلس. :القرار
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إقتذذذراح تسذذذجيل األبحذذذاث التاليذذذة للسذذذيدة الذذذدكتورة/ شذذذرين سذذذيد فذذذاروق. المذذذدرس بقسذذذم التذذذدريب الرياضذذذي وعلذذذوم  -8322
الحركة ضمن اإلنتا  العلمي لسيادتها، بنذاًل علذك موافقذة مجلذن قسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة بجلسذتة 

 م :13/8/2020( بتاريخ 191رقم )
 إستراتيجيات التف ير لتنمية بعض المهارات ومستوى األدال المهاري لدى  عبي المبارزة.تأثير إستخدام  -1
علذذذك بعذذذض القذذذدرات التوافقيذذذة الخاصذذذة ومسذذذتوى األدال البذذذدني  S.A.Qتذذذأثير إسذذذتخدام تذذذدريبات السذذذاكيو  -2

موالمهاري لالعبي المبارزة.
 وافق المجلس. :القرار

مذن السذادة األتذذي أسذمائهم ضذمن اإلنتذا  العلمذذي لسذيادتهم،  بنذاًل علذذك موافقذة مجلذن قسذذم إقتذراح تسذجيل البحذت المقذذدم  -8323
 م :7/9/2020( بتاريخ 192التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستة رقم )

 عنوان البحع اإلس 
 د/ سالد عبد الموجود عبد العظيم

 د/ األمير عبد الستار حسن
تذأثير الذديناميكا الهوائيذة إليجذاد زاويذة إستخدام الخوارزمية الجينيذة فذي ضذول 
  وسرعة اإلنطالق المثلك لرمي الرمح

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تسذذجيل األبحذذاث التاليذذة للسذذادة األتذذي أسذذمائهم ضذذمن اإلنتذذا  العلمذذي لسذذيادتهم، بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم  -8324
م وقذذذرار لجنذذذة الدراسذذذات العليذذذا والبحذذذوث 16/9/2020بتذذذاريخ  (187المنذذذاهج وتذذذدرين التربيذذذة الرياضذذذية بجلسذذذتة رقذذذم )

 م:14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220بجلستها رقم )
 عنوان البحع اإلس 
تأثير التدرين وفق نموذ  التعلم التوليدي في تنمية بعض المهارات الهجومية لرياضة  د/ و ل بدري كامل

 ال اراتية
إستخدام نموذ  التعلم البنائي علك مستوى التحصيل المعرفي واألدال المهاري المركب تأثير  د/ عصام محمود علي

 في كرة القدم لطالب شعبة التدرين بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
برنامج تعليمي بإستخدام األلعاب التنافسية وأثره علك مستوى األدال الخططي لطالب  د/ محمد عوض عبد الحليم

  ليد بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوطتخصص كرة ا
 وافق المجلس. :القرار

8325- مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ رئين قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة. بناًل علك موافقة مجلذن قسذم التذدريب الرياضذي  
م بشذذأن تسذذكين السذذادة أعضذذال هي ذذة التذذدرين األتذذي 13/8/2020( المنعقذذدة بتذذاريخ 191وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )

العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية( بنذذاًل  –الصذذحة الرياضذذية / أ( بطرقذذة قسذذمي )علذذوم  408أسذذمائهم فذذي الغرفذذة رقذذم )
 علك إقتراح لجنة التسكين وهم:

 أ.م.د/ صالح عبد القادر عترين. -2أ.م.د/ أحمد إسماعيل أحمد.                            -1
 أ.م.د/ طارق محمد عبد هللا. -3

 وافق المجلس. :القرار
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(16) 

إقتذذذراح إنتذذذداب السذذذيدة الذذذدكتورة/ سذذذماح محمذذذد صذذذالح. المذذذدرس بقسذذذم التربيذذذة الموسذذذيقية بكليذذذة التربيذذذة النوعيذذذة / جامعذذذة  -8326
أسذذذذذيوط، لتذذذذذدرين مقذذذذذرر )أساسذذذذذيات اإليقذذذذذاع الحركذذذذذي( لمرحلذذذذذة البكذذذذذالوريوس للفصذذذذذل الدراسذذذذذي األول للعذذذذذام الجذذذذذامعي 

قذذذة مجلذذذن قسذذذم اإلدارة الرياضذذذية والتذذذرويح بجلسذذذته رقذذذم ( سذذذاعات أسذذذبوعيًا ، بنذذذاًل علذذذك مواف8م بواقذذذا )2020/2021
 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 187م وقرار لجنة ش ون التعليم والطالب بجلسته رقم )5/7/2020( بتاريخ 175)

 وافق المجلس. :القرار

الفلسذذذفة فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية إقتذذذراح إنتذذذداب السذذذيد الذذذدكتور/ أحمذذذد محمذذذد أحمذذذد عبذذذاس. الحاصذذذل علذذذك درجذذذة دكتذذذوراه  -8327
م ، بنذاًل 2020/2021تخصص كرة سلة ، للمعاونذة فذي تذدرين مقذرر )كذرة السذلة( لمرحلذة البكذالوريوس للعذام الجذامعي 

 م.7/9/2020( بتاريخ 192علك موافقة مجلن قسم علوم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسته رقم )
 وافق المجلس. :القرار

مألضلومهيئةمايتعريسم:شئونممخلمسًلم:
مذذذكرة مقدمذذة مذذن إدارة شذذ ون العذذاملين بشذذأن إقتذذراح تعيذذين السذذيد/ مصذذطفك أبذذو السذذعود عبذذد هللا. المعيذذد بقسذذم المنذذاهج  -8328

 موافقذذةوتذذدرين التربيذذة الرياضذذية بوظيفذذة مذذدرس مسذذاعد تخصذذص )كذذرة قذذدم( بذذذات القسذذم وال ليذذة والجامعذذة. بنذذاًل علذذك 
 م.9/8/2020( بتاريخ 186تدرين التربية الرياضية بجلسته رقم )مجلن قسم المناهج و 

 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من إدارة شذ ون العذاملين بشذأن إقتذراح تعيذين السذيدة/ هبذة هللا أحمذد سليفذة. المعيذدة بقسذم التذدريب الرياضذي  -8329
مجلذذن قسذذم التذذدريب الرياضذذي  موافقذذةوعلذذوم الحركذذة بوظيفذذة مذذدرس مسذذاعد بذذذات القسذذم وال ليذذة والجامعذذة. بنذذاًل علذذك 

 م.13/8/2020( بتاريخ 191وعلوم الحركة بجلسته رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح ترشيح السيد الدكتور/ سالد محمد عبد ال ريم. األسذتاذ المسذاعد بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة للسذفر إلذك  -8330
ألمانيذذا فذذي مهمذذة علميذذة بنذذاًل علذذك مذذا ورد مذذن اإلدارة العامذذة للبعثذذات، وموافقذذة مجلذذن قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم 

 م.13/8/2020( بتاريخ 191بجلسته رقم ) الحركة
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح نقل السيد الدكتور/ السيد علي عبد هللا شذبيب. األسذتاذ المسذاعد بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة. إلذك مثذل  -8331
مجلذذن قسذذم التذذدريب الرياضذذي وظيفتذذه بكليذذة التربيذذة الرياضذذية / جامعذذة سذذوها  ، بنذذال علذذك الطلذذب المقذذدم منذذه وموافقذذة 

 م.13/8/2020( بتاريخ 191وعلوم الحركة )
 وافق المجلس. :القرار

إقتذراح تغييذر تخصذذص السذيد الذدكتور/ محمذذد حسذن السذذيد إبذراهيم. المذدرس بقسذذم المنذاهج وتذدرين التربيذذة الرياضذية مذذن  -8332
علذذك الطلذذب المقذذدم منذذه وموافقذذة مجلذذن  تخصذذص )مسذذابقات الميذذدان والمضذذمار( إلذذك تخصصذذص )التمرينذذات( ، بنذذال

م ونظذذرًا لحاجذذة القسذذم إليذذه فذذي 9/8/2020( المنعقذذدة بتذذاريخ 186قسذذم المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )
 تخصص التمرينات.

 أحيم المجلس علمًا. :القرار
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مايعراسلتمايعييلموايبـوثموايعالقلتمايثقلفية:مسلعسًلم:م
مليميةمـممعكتوراه(م)منحمعرجلت

إقتذذراح مذذنح الباحثذذة/ نجذذالل محمذذد نذذور الذذدين مصذذطفك. المقيذذدة بقسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية )مذذن الخذذار (  -8333
ــىممســتو مأعاومممممم درجذذة دكتذذوراه الفلسذذفة فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان ــ ملي ــعريبمايعقي ــرحمييت ــلمتممقت ــيثيرمبرن "ت

بنذاًل علذك موافقذة ييمعلقينمذهنيًلمايقلبيينمييتعيممفـ مبعـضماضنشـطةمايريلضـية"مممممايمهلراتمايعقييةموايـركيةم
السذذيد أ.د / رئذذين مجلذذن قسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية، وقذذرار لجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بجلسذذتها رقذذم 

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219)

 وافق المجلس. :القرار

الباحت/ أحمذد محمذود محمذد جذالل. المذدرس المسذاعد بقسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويح درجذة دكتذوراه الفلسذفة إقتراح منح  -8334
"إسـتراتيجيةممقترــةمإلعارةماضــعاثمايريلضـيةمبلإلتــلعمايمصـرلميكـرةمايسـيةمفـ ممممممممممم في التربية الرياضية بعنوان

( المنعقذدة 177ارة الرياضذية والتذرويح بجلسذته رقذم )بنذاًل علذك موافقذة مجلذن قسذم اإلدضووماينموذجماضوروب مييتميـز"مم
 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )8/9/2020بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

الخار ( درجذة دكتذوراه الفلسذفة  إقتراح منح الباحت/ أحمد سيد عبد المجيد أحمد. المقيد بقسم علوم الصحة الرياضية )من -8335
"تيثيرمبرنلمتمتمرينلتمتيهيييةمليىمإستعلعةمكفلوةممفصـ مرسـاماييـعموايعضـالتممممم في التربية الرياضذية بعنذوان

( 74بناًل علك موافقة مجلن قسم علذوم الصذحة الرياضذية بجلسذته رقذم )ايمتيثرةمبععمجراـلتمكسورملظلممايسللع"م
( المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 220وقذذذذذذرار لجنذذذذذذة الدراسذذذذذذات العليذذذذذذا والبحذذذذذذوث بجلسذذذذذذتها رقذذذذذذم )م، 10/9/2020المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 

 م.14/9/2020

 وافق المجلس. :القرار

جذذودة. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذار ( درجذذة دكتذذوراه  ثابذذتإقتذذراح مذذنح الباحذذت/ أحمذذد عبذذد العظذذيم  -8336
"تيثيرمبرنلمتمتمرينلتمتيهيييةممصلـبميبعضموسلئ مايعـالجمايطبيعـ مليـىمممم الفلسفة في التربية الرياضية بعنذوان

بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم علذذوم ايوظــلئفمايـركيــةمييعمــوعمايفقــرلمايمصــلبمبــليتيبسمايفقــلرلميــع مايرجــل "م
بجلسذتها رقذم م، وقذرار لجنذة الدراسذات العليذا والبحذوث 10/9/2020( المنعقذدة بتذاريخ 74الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220)

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح مذذنح الباحذذت/ هشذذام شذذيحا عبذذد المذذنعم عبذذاس. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذار ( درجذذة دكتذذوراه  -8337
علعةمايكفـلوةمايوظيفيـةممم"تيثيرمبرنلمتمتمرينلتمتيهيييةممقترحمليـىمإسـتمم الفلسفة في التربية الرياضية بعنذوان

( 74بنذاًل علذك موافقذة مجلذن قسذم علذوم الصذحة الرياضذية بجلسذته رقذم )ييطرفمايعيولمبعـعملمييـلتمإلـلعةمايـزر "ممممم
( المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 220م، وقذذذذذذرار لجنذذذذذذة الدراسذذذذذذات العليذذذذذذا والبحذذذذذذوث بجلسذذذذذذتها رقذذذذذذم )10/9/2020المنعقذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 

 م.14/9/2020

 وافق المجلس. :القرار
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إقتذذراح مذذنح الباحذذت/ أحمذذد السذذيد عبذذد الوهذذاب محمذذد. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذار ( درجذذة  -8338
"تــيثيرمبرنــلمتمتــيهيي مبمســتخعاممتمرينــلتمايتســهيالتمممم دكتذذوراه الفلسذذفة فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان

ايعصبيةمايعضييةممـعمايييـزرمليـىمايكفـلوةمايوظيفيـةميمفصـ مايمرفـقمبعـعمكسـورملظمـةمايعضـعميـع ممممممممممممم
( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 74بنذذذذاًل علذذذذك موافقذذذذة مجلذذذذن قسذذذذم علذذذذوم الصذذذذحة الرياضذذذذية بجلسذذذذته رقذذذذم )ايريلضــــيين"م

 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220ليا والبحوث بجلستها رقم )م، وقرار لجنة الدراسات الع10/9/2020

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح منح الباحت/ هشام محمد قبذاري أحمذد. المقيذد بقسذم علذوم الصذحة الرياضذية )مذن الخذار ( درجذة دكتذوراه  -8339
"تــيثيرمبرنــلمتمتمرينــلتمتيهيييــةمليــىمإســتعلعةممفصــ مايـــوضممممم الفلسذذفة فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان

بنذاًل علذك موافقذة مجلذن قسذم علذوم وايعضالتمايعلميةملييهمبععمايمنظلرمايجراـ ميعالجمإـتكلكمايمفصـ "مم
م، وقذذذرار لجنذذذة الدراسذذذات العليذذذا والبحذذذوث 10/9/2020( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 74الصذذذحة الرياضذذذية بجلسذذذته رقذذذم )

 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

م)منحمعرجلتمليميةمـممملجستير(م
إقتذذراح مذذنح الباحثذذة/ ياسذذمين سذذيد حسذذنك سليذذل. المعيذذدة بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح درجذذة الماجسذذتير فذذي  -8340

بنذاًل علذك مايتسويقمايفيروس مكمعخ مينشرمايبلييهمبجمهوريةممصرمايعربية"م" التربية الرياضية بعنوان
م، وقذرار لجنذة 10/8/2020( المنعقذدة بتذاريخ 176موافقة مجلن قسم اإلدارة الرياضية والتذرويح بجلسذته رقذم )

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 س.وافق المجل :القرار

إقتراح منح الباحت/ حمدي فتحي أحمذد. المقيذد بقسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويح )مذن الخذار ( درجذة الماجسذتير  -8341
إستراتيجيةممقترــةميتطـويرممنظومـةمايتـكـيممبلإلتــلعمايمصـرلميكـرةمممممممم" في التربية الرياضذية بعنذوان

( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 176والتذذذذرويح بجلسذذذذته رقذذذذم )بنذذذذاًل علذذذذك موافقذذذذة مجلذذذذن قسذذذذم اإلدارة الرياضذذذذية م"مايقــــعم
 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )10/8/2020

 وافق المجلس. :القرار

)مذن الخذار ( إقتراح مذنح الباحثذة/ هالذة تنيذان كامذل أبذو العذال. المقيذد بقسذم المنذاهج وتذدرين التربيذة الرياضذية  -8342
ــ ممم" درجذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية بعنذذذوان ــلرممعرفـ ــةمإلختبـ ــتويلتممعيلريـ ــعممسـ ــميممووضـ تصـ

بنذاًل م"مإيكترون مف مايكرةمايطلئرةميطالبمايمرـيةمايتخصصيةمبكييةمايتربيةمايريلضيةمجلمعةمأسيوط
م، 9/8/2020المنعقذدة بتذاريخ  (186علك موافقة مجلن قسم المناهج وتذدرين التربيذة الرياضذية بجلسذته رقذم )

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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إقتراح منح الباحت/ عبد هللا عرفه محمود. المقيد بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية )مذن الخذار ( درجذة الماجسذتير  -8343
تيثيرمبرنلمتمتعييم مبمستخعاممإستراتيجيةماييعبمايتربولمليىمتعيممايمهـلراتمم" التربية الرياضية بعنوان في

( المنعقذدة 186بناًل علك موافقة مجلن قسذم المنذاهج وتذدرين التربيذة الرياضذية بجلسذته رقذم )م"ماضسلسيةمف مايسبلـة
 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219بجلستها رقم ) م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث9/8/2020بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح مذذنح الباحثذذة/ شذذيمال عبذذد الذذرحمن قنذذاوي. المقيذذدة بقسذذم المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة الرياضذذية )مذذن الخذذار ( درجذذة  -8344
تـيي مايكيف ميـبعضمايمهـلراتمممتقييمممستو ماضعاومايفن مبمستخعامماي" الماجستير في التربية الرياضية بعنوان

بناًل علك موافقة مجلن قسم المناهج وتدرين التربية الرياضذية بجلسذته م"ماضسلسيةمييمبتعئينمف مريلضةمايكلراتيه
( المنعقذذدة بتذذاريخ 220م، وقذذرار لجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بجلسذذتها رقذذم )6/9/2020( المنعقذذدة بتذذاريخ 187رقذذم )
 م.14/9/2020

 وافق المجلس. :رالقرا

إقتذذراح مذذنح الباحثذذة/ ياسذذمين مصذذطفك سذذليمان حسذذين. المقيذذدة بقسذذم المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة الرياضذذية )مذذن الخذذار (  -8345
تيثيرمبرنلمتمتعييم مبمستخعاممايتمرينلتمايتوافقيةمليـىمبعـضممم" درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان

بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم المنذذاهج وتذذدرين م"مايمهــلرلميــع ماللبــ مايكلراتيــهمظــلهرماإلنتبــلهمومســتو ماــضعاوم
م، وقذذرار لجنذة الدراسذات العليذذا والبحذوث بجلسذتها رقذذم 6/9/2020( المنعقذدة بتذاريخ 187التربيذة الرياضذية بجلسذته رقذذم )

 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220)

 وافق المجلس. :القرار

احذذذت/ محمذذذد أحمذذذد حسذذذن مبذذذارك. المقيذذذد بقسذذذم التذذذدريب الرياضذذذي وعلذذذوم الحركذذذة )مذذذن الخذذذار ( درجذذذة إقتذذذراح مذذذنح الب -8346
تيثيرمبرنلمتمتعريب مبمستخعاممتـعريبلتمايرييـةمايبصـريةموايقـعراتممممم" الماجستير في التربية الرياضية بعنوان

علذك موافقذة مجلذن قسذم  بنذالً م"مايتوافقيةمليىممستو مبعضمايمهلراتمايهجوميـةمايمركبـةمينلشـئ مكـرةمايقـعمممممم
م، وقذذذذرار لجنذذذذة الدراسذذذذات العليذذذذا 7/9/2020( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 192التذذذذدريب الرياضذذذذي وعلذذذذوم الحركذذذذة بجلسذذذذته رقذذذذم )

 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة إقتذذراح مذذنح الباحذذت/ حلمذذي محمذذد حلمذذي مرجذذان. المعيذذد  -8347
بنذاًل م"مإعارةمايمعرفـةمكمـعخ ميتـسـينمايميـزةمايتنلفسـيةمبلإلتــلعمايمصـرلمييكـرةمايطـلئرةممممممممم" الرياضية بعنذوان

 م، وقذذذرار لجنذذذة8/9/2020( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 177علذذذك موافقذذذة مجلذذذن قسذذذم اإلدارة الرياضذذذية والتذذذرويح بجلسذذذته رقذذذم )
 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح مذذنح الباحذذت/ إسذذالم مصذذطفك عبذذد البذذاري. المعيذذد بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة  -8348
بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم اإلدارة م"مرلميرفــعماضثقــل متصــورممقتــرحمييتــيمينمبلإلتـــلعمايمصــمم" الرياضذذية بعنذذوان

م، وقرار لجنة الدراسات العليذا والبحذوث بجلسذتها رقذم 8/9/2020( المنعقدة بتاريخ 177الرياضية والترويح بجلسته رقم )
 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220)

 وافق المجلس. :القرار
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أحمذذذد حسذذذن علذذذي. المقيذذذدة بقسذذذم اإلدارة الرياضذذذية والتذذذرويح )مذذذن الخذذذار ( درجذذذة إقتذذذراح مذذذنح الباحثذذذة/ دعذذذال  -8349
تقويمماضنشطةمايترويـيةمبليمعلهعماضزهريةمييمرـيةماإللعاعيةم" الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان

نعقدة بتاريخ ( الم177بناًل علك موافقة مجلن قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )م"مبمـلفظةمأسيوط
 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )8/9/2020

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح مذذنح الباحذذت/ محمذذد عذذادل صذذفوت أسذذعد. المقيذذد بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح )مذذن الخذذار ( درجذذة الماجسذذتير  -8350
مإلعارةمايـشــوعمايريلضــيةمبماللــبمكــرةمايقــعممفــ مجمهوريــةممصــرمممم" الرياضذذية بعنذذوانفذذي التربيذذة  نمــوذجممقتــرح
م، 8/9/2020( المنعقذدة بتذاريخ 177بنذاًل علذك موافقذة مجلذن قسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويح بجلسذته رقذم )م"مايعربية

 م.14/9/2020يخ ( المنعقدة بتار 220وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

مملجستير(م–شكي ميجنةمايمنلقشةموايـكممت)م
إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحت المقدم من الباحت/ عزت عبد الغني محمد عبذد الغنذي. المقيذد بقسذم  -8351

"تصـميممماإلدارة الرياضية والترويح )من الخار ( للحصول علك درجذة الماجسذتير فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 
مذن ايتنظيمـ مبمـلفظـةمايمنيـل"مممممستويلتممعيلريةميترق ممعيم مايتربيةمايريلضيةمف مضـوومايـعلمممم

مالسادة: 
 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ جمال محمد علي يوسف.    -1

 ََ  (وعميد كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا
 التربية الرياضيةالمناهج وطرق التدرين بقسم المنا  وتدرين أستاذ     . إبراهي  البرعي الس دأ.د/  -2

 (مناقشاً ) سوها كلية التربية الرياضية / جامعة وعميد 
 أستاذ طرق التدرين المتفرغ بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية ووكيل .   /امل عبد المج د قنصوةأ.د/  -3

 (اً شرف)م أسيوط/ جامعة لش ون سدمة المجتما وتنمية الرياضية األسبق التربية الرياضية كلية 
 سابقاً سم اإلدارة الرياضية والترويح ات المائية ورئين قإدارة الرياض أستاذ    . عمرو محمد إبراهي أ.د/  -4

 ًا(ناقشكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مب
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضية أ.م.د/ شيماء صالح س د حسان ن.   -5

 ًا(شرفلتربية الرياضية / جامعة أسيوط )مبكلية ا
م، وقذرار لجنذة 10/8/2020( المنعقذدة بتذاريخ 176بناًل علك موافقة مجلن قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )

 م17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكذم للبحذت المقذدم مذن الباحذت/ محمذود عبذد الفتذاح يذونن. المقيذد بقسذم اإلدارة الرياضذية  -8352
"خطـةممقترــةميتطـويرمايتمويـ ممممموالترويح )من الخار ( للحصول علك درجة الماجستير فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 

 :  من السادةايذات ميإلتـلعمايمصرلمضيعلبمايقو "م
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 تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ     نجالء إبراهي  محمد.أ.د/  -1
 ووكيل كلية التربية الرياضية لش ون سدمة المجتما وتنمية الرياضية / جامعة كفر الشيخ )مناقشًا(

 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضية أ.م.د/ شيماء صالح س د حسان ن.   -2
 ًا(ناقشبكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )م

 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة كرة اليدبالل س د هاش  حس ن.  د/ م.أ. -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

م، وقذرار لجنذة 10/8/2020( المنعقذدة بتذاريخ 176علك موافقة مجلن قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )بناًل 
 م17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحت المقذدم مذن الباحذت/ حمذادة محمذد يوسذف سذليم. المقيذد بقسذم اإلدارة الرياضذية  -8353
"تـيثيرمبرنـلمتمترويــ مريلضـ ممممموالترويح )من الخار ( للحصول علك درجة الماجستير في التربيذة الرياضذية بعنذوان 

ممن السادة: ممييمرـيةماضويىمبمعهعمجنوبممصرميألورام"ممقترحمليىمتقعيرمايذاتميع مأطفل ممرضىمسرطلنمايع
 أستاذ علم النفن الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لش ون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاذ الترويح ورئين قسم الترويح الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية أ.د/ صبحي محمد محمد سراج.   -2

 لش ون التعليم والطالب سابقًا / جامعة كفر الشيخ )مناقشًا(
 أستاذ الترويح الرياضي بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ إبراهي  حس ن إبراهي .   -3

 الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(بكلية التربية 
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضية أ.م.د/ شيماء صالح س د حسان ن.   -4

 ًا(ناقشبكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )م
 معة أسيوط مشرفًا(أستاذ مساعد طب أورام األطفال بمعهد جنوب مصر لألورام/ جاأالد فتحي رياض. د/ م.أ. -5

م، وقذرار لجنذة 8/9/2020( المنعقذدة بتذاريخ 177بناًل علك موافقذة مجلذن قسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويح بجلسذته رقذم )
 م14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تشكيل لجنذة المناقشذة والحكذم للبحذت المقذدم مذن الباحذت/ محمذود عرنذدس محمذد عبذد الحذافس. المقيذد بقسذم العلذوم  -8354
"بنــلوممقيــلسمالتربويذة والنفسذذية الرياضذذية )مذذن الخذذار ( للحصذذول علذذك درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذية بعنذذوان 

ملسادة: من انفس ميمعرب مايمنتخبلتمايوطنيةميكرةمايقعم"م
 أستاذ علم النفن الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لش ون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيوط )مناقشًا(
 التربوية والنفسية الرياضيةأستاذ علم النفن الرياضي ورئين قمن العلوم أ.د/ عماد سم ر محمود.   -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاذ علم النفن الرياضي بكلية التربية الرياضية / جامعة جنوب أ.د/ أحمد عبد العاطي حس ن.      -3

 الوادي )مناقشًا(
 سية الرياضية تخصص علم اإلجتماع أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفأ.م.د/ شيماء علي محمد لولي.    -4

 الرياضي بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
م، وقذرار 11/7/2020( المنعقذدة بتذاريخ 77بناًل علك موافقة مجلن قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )

 م17/8/2020بتاريخ ( المنعقدة 219لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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إقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذم للبحذذت المقذذدم مذذن الباحثذذة/ صذذافيه ناصذذر محمذذد فذذرا . المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة  -8355
"تـيثيرمتنـلو مايزنجبيـ مليـىمممممالرياضية )مذن الخذار ( للحصذول علذك درجذة الماجسذتير فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 
ممن السادة: بعضمايمتغيراتمايفسيويوجيةموايبيوكيميلئيةميع مريلض مايتـم مايهوائ "م

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ سم ر محمد محي الدين أبو شادي.  -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 أستاذ علوم وت نولوجيا األ ذية المتفرغ بكلية الزراعة / جامعة مد رشوان عبد العال رشوان.    أ.د/ مح -2
 أسيوط )مشرفًا(

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئين قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ عماد الدين شعبان علي.   -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(

 أستاذ الصحة العامة والتغذية العالجية بكلية الطب / جامعة أسيوط )مناقشًا(         .أل لمدحت عربي أ.د/  -4
 أستاذ ورئين قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب/ جامعة أسيوط )مشرفًا(سحر عبد هللا الجمال.     أ.د/  -5

م، وقذذرار لجنذذذة 8/9/2020منعقذذدة بتذذاريخ ( ال74بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية بجلسذذته رقذذذم )
 م14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

معكتوراه(مم–تسجي مأبـلثمليميةم)
إقتراح تسجيل البحت المقدم من الباحت/ أحمد محفوظ سيد حمذودة. المقيذد بقسذم المنذاهج وتذدرين التربيذة الرياضذية )مذن  -8356

"برنلمتملالج مموجـهمإلتقـلنمبعـضممهـلراتمممممالخار ( للحصول علك درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان 
 وتشكيل هي ة اإلشراف من السادة: ف مضوومايتـيي مايكيف "كرةمايقعمميتالميذمايمعارسماإللعاعيةمايريلضيةم

 أستاذ المناهج وطرق تدرين التربية الرياضية المتفرغ بقسم المناهج أ.د/ محمود عبد الحلي  عبد الكري .    -1
 وتدرين التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية األسبق / جامعة أسيوط

 أستاذ تدرين كرة السلة بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية أ.د/ عادل حسني الس د شواف.    -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص تدرين كرة القدم   د/ عصام محمود علي محمد.  -3
 وطبكلية التربية الرياضية / جامعة أسي

م، وقذذرار 9/8/2020( المنعقذذدة بتذذاريخ 186بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )
 .م17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 .البحع( بكلمة )تقويمي( في عنوان موجه )عالجي تيوافق المجلس مع تغ  ر /لم :القرار

مملجستير(مم–تسجي مأبـلثمليميةم)
إقتذذراح تسذذجيل البحذذت المقذذدم مذذن الباحذذت/ محمذذود عبذذد العظذذيم عبذذد الذذرحمن علذذي. المقيذذد بقسذذم المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة  -8357

"تـــيثيرمبرنـــلمتمتمرينـــلتمالرياضذذية )مذذذن الخذذذار ( للحصذذذول علذذذك درجذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية بعنذذذوان 
 ىمتنميــةمبعــضمايمهــلراتمايـركيــةماضسلســيةمضطفــل مايصــمموضــعلفمايســمعمبمـلفظــةمأســيوط"ممتمثيييــةمليــ

 وتشكيل هي ة اإلشراف من السادة :
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م(23)
 أستاذ علم النفن الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1

 العليا والبحوث / جامعة أسيوطووكيل كلية التربية الرياضية لش ون الدراسات 
 أستاذ طرق تدرين التربية الرياضية ورئين قسم المناهج وتدرين التربية الرياضيةأ.د/ عاص  صابر راشد.   -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط 
 مدرس بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص تمرينات د/ رانيا صديق عبد اللطيف.      -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، 9/8/2020( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 186بنذذاًل علذذذك موافقذذة مجلذذذن قسذذم المنذذذاهج وتذذدرين التربيذذذة الرياضذذية بجلسذذذته رقذذم )

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تسجيل البحت المقدم من الباحت/ إسالم زين عبد المذنعم عبذد هللا. المقيذد بقسذم المنذاهج وتذدرين التربيذة الرياضذية  -8358
ــ مبمســتخعاممممم)مذذن الخذذار ( للحصذذول علذذك درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان  ــلمتمتعييم ــيثيرمبرن "ت

ومايمهـلرلميـبعضممسـلبقلتمايميـعانموايمضـملرميـع مممممممإستراتيجيةمايمهلممايمجـزأةم)جيكسـو(مليـىممسـتو ماـضعاممممم
 وتشكيل هي ة اإلشراف من السادة : تالميذمايصفمايثليثماإللعاعلمبمـلفظةمأسيوط"

 أستاذ مساعد بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص مسابقات أ.م.د/ محمد صالح أحمد فالح.   -1
 جامعة أسيوطالميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية / 

 مدرس بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص مسابقات الميدان د/ محمد حسن الس د إبراهي .    -2
 والمضمار بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص مسابقات الميدان د/ بسام الس د محمد عبد هللا.  -3
 ار بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوطوالمضم

م، 9/8/2020( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 186بنذذاًل علذذذك موافقذذة مجلذذذن قسذذم المنذذذاهج وتذذدرين التربيذذذة الرياضذذية بجلسذذذته رقذذم )
 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تسذذجيل البحذذت المقذذدم مذذن الباحثذذة/ سذذارة مظهذذر محمذذد حسذذانين. المقيذذدة بقسذذم المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة الرياضذذية  -8359
"ايقــعراتمايبعنيــةمواــضعاواتمايمهلريــةم)مذن الخذذار ( للحصذول علذذك درجذذة الماجسذتير فذذي التربيذذة الرياضذية بعنذذوان 

 ة اإلشراف من السادة :وتشكيل هي  كعايةميبعومتعييممتنسمايطلويةمييبرالمم"
 أستاذ طرق تدرين التربية الرياضية بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضيةأ.د/ بهاء س د محمود.   -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط 
 مدرس بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص ألعاب المضرب د/ مروة صبري إبراهي  د/روري.    -2

 التربية الرياضية / جامعة أسيوطبكلية 
 مدرس بقسم المناهج وتدرين التربية الرياضية تخصص ألعاب المضرب د/ دينا عبد الرحي  مهنى.    -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، 6/9/2020( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 187بنذذاًل علذذذك موافقذذة مجلذذذن قسذذم المنذذذاهج وتذذدرين التربيذذذة الرياضذذية بجلسذذذته رقذذم )

 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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م(24)
إقتراح تسجيل البحت المقدم من الباحت/ عبدهللا أحمد أبو زيذد أحمذد. المقيذد بقسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة )مذن  -8360

"تيثيرمإسـتخعاممبعـضمتـعريبلتمايتسـهيالتمممممالخار ( للحصول علك درجة الماجستير في التربية الرياضذية بعنذوان 
 مومعع مايضربلتموايمستو مايرقمـ ميسـبلـ مايصـعرممممايعصبيةمايعضييةمييمستقبالتمايـسيةمليىمايمرونةموطو

 وتشكيل هي ة اإلشراف من السادة : اينلشئين"
 أستاذ تدريب الرياضات المائية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ صالح محمد صالح.   -1

 وكيل كلية التربية الرياضية لش ون سدمة المجتما وتنمية البي ة / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب أ.م.د/ أالد عبد الموجود عبد العظي .     -2

 رياضي الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب د/ محمد محمود صالح الدين.          -3

 رياضات المائية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوطرياضي ال
م، 13/8/2020( المنعقذذدة بتذذاريخ 191بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم ) 

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تسجيل البحت المقدم من الباحت/ محمد صالح محمد سالم. المقيد بقسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويح )مذن الخذار (  -8361
"خطةمييتسويقمايرقمـ مضنشـطةماإلتــلعمايمصـرلميرفـعممممممللحصول علك درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 

 وتشكيل هي ة اإلشراف من السادة : اضثقل مبجمهوريةممصرمايعربية"
 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ حازم /مال الدين عبد العظي  محمد.   -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لش ون سدمة المجتما وتنمية البي ة سابقًا / جامعة أسيوط
 مساعد ورئين قسم اإلدارة الرياضية والترويح  أستاذأ.م.د/ محمد أحمد عبد المحسن.          -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية  لش ون سدمة المجتما وتنمية البي ة / جامعة سوها 
 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رفا األثقالد/ مصطفى عنتر زيدان فراج.     -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقذرار لجنذة 10/8/2020( المنعقذدة بتذاريخ 176ك موافقة مجلن قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )بناًل عل

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

بقسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية )مذذن  ةأحمذذد. المقيذذدإقتذذراح تسذذجيل البحذذت المقذذدم مذذن الباحثذذة/ عذذال السذذيد محمذذد  -8362
"عورمايمسـلنعةماإلجتملليـةمفـ مايــعممـنمقيـقمممممممالخار ( للحصول علك درجة الماجسذتير فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 
 وتشكيل هي ة اإلشراف من السادة : ايمستقب ميع مطالبمكييةمايتربيةمايريلضيةمبجلمعةمأسيوط"

 أستاذ أصول التربية الرياضية بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةهللا فرغلى أحمد أميس.  أ.د/ عبد  -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية تخصص علمأ.م.د/ شيماء علي محمد لولي.       -2
 رياضية / جامعة أسيوطاإلجتماع الرياضي بكلية التربية ال

 مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية تخصص علم نفن رياضيد/ محمد الس د شاكر عباس.      -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

( المنعقذذذذذذذذذدة بتذذذذذذذذذاريخ 79بنذذذذذذذذاًل علذذذذذذذذذك موافقذذذذذذذذة مجلذذذذذذذذذن قسذذذذذذذذم العلذذذذذذذذذوم التربويذذذذذذذذة والنفسذذذذذذذذذية الرياضذذذذذذذذية بجلسذذذذذذذذذته رقذذذذذذذذم)
 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ220م،وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم)13/9/2020

 وافق المجلس. :القرار



 26 بعده صفحة      ( )مـا

(25) 

إقتراح تسجيل البحت المقدم من الباحثة/ أية محمد عبد اللطيف عبد ربه. المقيذد بقسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية  -8363
"عورةماضنشــطةمايريلضــيةمفــ متنميــةممعلذذك درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان )مذذن الخذذار ( للحصذذول 

وتشذكيل هي ذة  ايول مبليتـعيلتماإلجتملليةمييعويمةميع مايطالبمايمملرسينميألنشطةمايريلضيةمبجلمعةمأسيوط"
 اإلشراف من السادة :

 بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أستاذ علم النفن الرياضيأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1
 ووكيل كلية التربية الرياضية لش ون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية تخصص علمأ.م.د/ شيماء علي محمد لولي.       -2
 أسيوطاإلجتماع الرياضي بكلية التربية الرياضية / جامعة 

 مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية تخصص علم نفن رياضيد/ آبء أحمد محمد الطاهر.      -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

م، وقذرار 13/9/2020( المنعقذدة بتذاريخ 79بناًل علك موافقة مجلن قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )
 م.14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220دراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )لجنة ال

 وافق المجلس مع تعديل عنوان البحع وه ئة اإلشراف وفقًا لما يلي : :القرار
 عنوان البحع:

معورةماضنشطةمايريلضيةمف متنميةمايول مبليتـعيلتماإلجتملليةمييعويمةميع مطالبمجلمعةمأسيوط
 ه ئة اإلشراف :

 أستاذ علم النفن الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1
 ووكيل كلية التربية الرياضية لش ون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيوط

 يح بكلية التربية أستاذ الترويح الرياضي بقسم اإلدارة الرياضية والترو أ.د/ إبراهي  حس ن إبراهي .       -2
 الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية تخصص علمأ.م.د/ شيماء علي محمد لولي.       -3
 اإلجتماع الرياضي بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

م)تيجي مإمتـلنلتمايطالبمايوافعين(م
ــا للعــام الجــامعي تأج ــل إمتحانــات إقتــراح  -8364 م للطــالب الوافــدين مــن دولــة الكويــت اتتــي 2019/2020الدراســات العلي

وقـرار لجنـة الدراسـات العليـا والبحـوث بجلسـتها رقـ   ا ورد مـن الملحـق الثقـافي لدولـة الكويـت ،، بناًء على مـأسمائه 
 .م14/9/2020( المنعقدة بتاري  220)

 القس  اإلس 
 المناهج وتدرين التربية الرياضية جزاع وزري الشمري ضاري هزاع عطا هللا باجيه 

 المناهج وتدرين التربية الرياضية محمد يوسف فاضل عايد عاشور الفضلي
 المناهج وتدرين التربية الرياضية عبد الرحمن ماجد مرزوق عيد السالم

 المناهج وتدرين التربية الرياضية متعب بدر مطلق بريكان الماجدي
 المناهج وتدرين التربية الرياضية هللا عوض مرزوق بدر العتيبيمحمد عبد 

 المناهج وتدرين التربية الرياضية مبارك ماجد عبد هللا جضعان زايد العتيبي
 المناهج وتدرين التربية الرياضية عيسك أحمد سالم سليفة حمد الحميدة

  الحركة التدريب الرياضي وعلوم بدر  فهد عما  عبد العالي زيد المطيري 
 وافق المجلس. :القرار
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(26) 

موافعين(م-)تغييرمتخصصمطالبمعراسلتملييلم
إقتراح تغيير تخصذص الطالذب/ بذدر فهذد عمذا  عبذد العذالي زيذد المطيذري. المقيذد بمرحلذة الماجسذتير )وافذد كذويتي( مذن  -8365

م بنذذاًل 2019/2020قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة للعذذام الجذذامعي  إلذذكقسذذم المنذذاهج وتذذدرين التربيذذة الرياضذذية 
( المنعقذذدة 220علذذك مذذا ورد مذذن الملحذذق الثقذذافي لدولذذة ال ويذذت ، وقذذرار لجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بجلسذذتها رقذذم )

 م.14/9/2020بتاريخ 
 وافق المجلس. :القرار

مملجستير(م-)قيعمطالبمعراسلتملييلمم
بمرحلة الماجستير في التربية الرياضية باألقسذام الموضذحة قذرين  بصفة نهائيةإقتراح قيد الطالب الوافدين األتي أسمائهم  -8366

م ، بناًل علك ما ورد من السيد أ.د/ نائب رئذين الجامعذة لشذ ون الدراسذات العليذا 2019/2020كاًل منهم للعام الجامعي 
 والبحوث.

م

متلريخمقيعهممايقسممايجنسيةماإلسممم
 م20/10/2019اعتبار قيده من  المناهج وتدرين التربية الرياضية كويتي فهد ذاعر قطيم ساير جمل الحربي -1
 م20/10/2019اعتبار قيده من  المناهج وتدرين التربية الرياضية كويتي محمد حمود محمد عوض نامي المطيري  -2

م

 وافق المجلس. :القرار

معراسلتملييل()إللعةمقيعمطالبم
إقتراح إعادة قيد الطالب األتي أسمائهم وفقًا لما هو موضح قرين كذاًل مذنهم نظذرًا لسذدادهم الرسذوم الدراسذية المقذررة للعذام  -8367

م، بنْاًل علك موافقة مجالن األقسام المختصة وقرار لجنة الدراسات العليا والبحذوث بجلسذتها رقذم 2019/2020الجامعي 
 م.13/7/2020بتاريخ ( المنعقدة 218)

 القس  / الفرقة المرحلة اإلس 
 المناهج وتدرين التربية الرياضية الماجستير ريهام جمال مهران -1
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة الماجستير الحسين أحمد محمد أبو الحسن -2
 اإلدارة الرياضية والترويح الماجستير رشاد محمد الطيب محمد -3
 الماجستير العارف جمعةأسمال  -4

 علوم الصحة الرياضية
  الماجستير نهال جمال محمد  رياني -5

 وافق المجلس. :القرار

م)إلتذاراتمطالبمعراسلتملييل(
إقتراح قبول العذر المقدم من الطالبة/ زينب مراد محمد مراد. المقيدة بالفرقة األولك ماجستير بقسم علوم الصحة  -8368

م نظرًا لظروف ساصة ، بنال علك موافقة مجلن 2019/2020الخار ( عن إمتحانات العام الجامعي الرياضية )من 
م ، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث 12/8/2020( المنعقدة بتاريخ 73قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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إقتراح قبول العذر المقدم من الطالب/ عبد العزيز عادل حسني. المقيد بالفرقة األولك ماجستير بقسم المناهج وتدرين  -8369
م نظرًا لتعذر حصوله علك إجازة حيت أنه 2019/2020التربية الرياضية )من الخار ( عن إمتحانات العام الجامعي 

( المنعقدة بتاريخ 219موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم ) مجند من القوات المسلحة، بنال علك
 م.17/8/2020

 وافق المجلس. :القرار

مشئونمايتعييمموايطالبم:م:سلعسًل
م، بناًل علك ما ورد من لجنة ال نترول وفقًا 2019/2020إعتماد نتيجة المستوى الرابا )تعليم مفتوح( للعام الجامعي  -8370

 يلي:لما 
 طالب 13عدد المتقدمين :                              -
 طالب 10عدد المؤديين لإلمتحان:                       -
 3عدد الغير مسجلين في البرنامج:                -
 % 0طالب       بنسبة  0عدد الناجحين بتقدير عام )ممتاز( :                      -
 %10طالب       بنسبة  1تقدير عام )جيد جدًا( :                   عدد الناجحين ب -
 %40طالب       بنسبة  4عدد الناجحين بتقدير عام )جيد( :                        -
 %30طالب       بنسبة  3عدد الناجحين بتقدير عام )مقبول( :                        -
 %20طالب       بنسبة  2                            عدد الراسبين :                 -
 %80طالب      بنسبة  8عدد الناجحين :                                          -

 وافق المجلس. :القرار

رياضي( عن إقتراح قبول العذر المرضي المقدم من الطالب/ أحمد منير أحمد محمد. المقيد بالفرقة الرابعة )تدريب  -8371
م بناًل علك موافقة لجنة لش ون التعليم والطالب بجلستها 2019/2020إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 م.13/8/2020( بتاريخ 187رقم )

 وافق المجلس. :القرار

ي ألعاب جماعية( للفرقة إقتراح قبول األعذار المرضية المقدمة من الطالب األتي أسمائهم عن إمتحان مقرر)إستيار  -8372
م 2019/2020م ضمن إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 8/8/2020الرابعة الذي تم عقده يوم السبت 

( بتاريخ 187، بنال علك ما ورد من اإلدارة العامة للش ون الطبية ، وموافقة لجنة لش ون التعليم والطالب بجلستها رقم )
 م.13/8/2020

معبةايشماإلسم
 تدرين رانيا بهال الدين محمد صالح

 إدارة أحمد سعد الدين محمد
 تدريب أحمد عبد السالم فهمي

 تدريب أيمن علي ثابت
 

 وافق المجلس. :القرار
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مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ وكيذذل ال ليذذة لشذذ ون التعلذذيم والطذذالب بشذذأن وقذذف قيذذد الطالذذب/ سذذعود سذذالم عبذذد الهذذادي.  -8373
بالفرقذذة األولذذك )كذذويتي الجنسذذية( ورفذذا أسذذمه مذذن كشذذوف الفرقذذة لحذذين حضذذوره وتسذذديد الرسذذوم ، تطبيقذذًا لتعليمذذات إدرات 
الوافدين بالجامعة بأن الطالب الوافدين   يتم قيدهم إ  بعد سذداد الرسذوم المقذررة بالعملذة الصذعبة وإحضذار إفذادة ترشذيح 

 إلك ال لية.

 وافق المجلس. :القرار

مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد أ.د/ وكيذذل ال ليذذة لشذذ ون التعلذذيم والطذذالب بشذذأن فصذذل الطالب/عبذذدالرحمن محمذذد عبذذدالرحمن  -8374
م إلسذذتنفاذه مذذرات 2018/2019بالفرقذذة الرابعذذة )شذذعبة إدارة مذذن الخذذار  للمذذرة الثالثذذة( فصذذل نهذذائي مذذن ال ليذذة بنتيجذذة 

 الرسوب وبلو ه سن التجنيد.

 جلس.وافق الم :القرار

م /رة مقدمة من الس د أ.د/ و/ ل الكلية لشئون التعلي  والطالب بشأن النظر في الطلب المقـدم مـن الطالـب/  -8375
 ته /ما يلي:عبد هللا محي الدين حامد. بشأن إعادة ق ده بالفرقة اتولى بالكلية علمًا بأن حال

م وظهذذذرت نتيجتذذذه راسذذذب وبذذذاقي 2018/2019الطالذذذب المذذذذكور كذذذان مقيذذذدًا بالفرقذذذة األولذذذك للعذذذام الجذذذامعي  -
 لإلعادة.

 م تقدم بطلب لسحب ملفه لإللتحاق بدولة أجنبية )روسيا( علك مس وليته الشخصية.19/11/2019بتاريخ  -
م تقدم الطالب بطلذب إلذك إدارة شذ ون التعلذيم والطذالب المركزيذة يفيذد بر بتذه الرجذوع إلذك 1/9/2020بتاريخ  -

 ال لية مرة أسرى.
أشذر السذذيد / مذذدير عذذام شذ ون التعلذذيم والطذذالب المركزيذذة بمذا يلذذي "السذذيد أ.د/ عميذذد ال ليذة يذذتم دراسذذة الحالذذة  -

بواسطة ش ون الطالب وتعرض علك السيد أ.د/ وكيل ال لةي لش ون التعليم والطالب تمهيدًا إلعتمادهذا مذن 
 أ.د/ عميد ال لية والعرض علك مجلن ال لية إلبدال الرأي"

م أشذذر السذذيد أ.د/ عميذذد ال ليذذة علذذك الطلذذب بذذالعرض علذذك لجنذذة شذذ ون التعلذذيم والطذذالب 7/9/2020خ بتذذاري -
 بال لية.

( عذذذرض الموضذذذوع علذذذك 188م قذذذررت لجنذذذة شذذذ ون التعلذذذيم والطذذذالب بجلسذذذتها رقذذذم )13/9/2020بتذذذاريخ  -
 مجلن ال لية إلتخاذ الالزم.

 ق ده. وافق المجلس مع إعتباره العام الماضي مجمد :القرار

إقتراح وقف قيد الطالب/ مينا جمذال هنذري عيذاد. بالفرقذة الثالثذة شذعبة إدارة رياضذية )بذاق لإلعذادة( للعذام للعذام الجذامعي  -8376
م ، وعدم السماح له بدسول اإلمتحانات إ  بعد تحديذد موقفذه مذن التجنيذد ، بنذاًل علذك موافقذة لجنذة شذ ون 2020/2021

 م.13/9/2020( المنعقدة بتاريخ 188قم )التعليم والطالب بجلستها ر 
 وافق المجلس. :القرار

مملميستجعممنمألمل م:م:ثلمنًلم
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيل ال لية لش ون التعليم والطذالب بشذأن إقتذراح تشذكيل لجنذة متابعذة تطبيذق نظذام  -8377

 التعليم الهجين بال لية من السادة األتي أسمائهم :
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 رئيساً  لش ون التعليم والطالب وكيل ال لية أ.د/ /مال سليمان حسن علي -1
 عضواً  ر وحدة الخدمات اإلل ترونيةمدي أد/ مصطفى أحمد عبد الوهاب -2
 عضواً  أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.م.د/ عمرو س د حسن -3
 عضواً  مدير معمل الحاسب اآللي د/ أحمد عادل تمي  -4
 عضواً  مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح د/ محمد سعد عبد القادر -5
 عضواً  مدرس مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح م.م/ أالد مصطفى رمضان -6
 عضواً  مدرس مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية م.م/ محمد الدرمللي عمر -7
 عضواً  اإلدارة الرياضية والترويحمعيد بقسم  م/ حلمي محمد حلمي مرجان -8
  عضواً  معيد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية م/ فتحي علي أحمد -9

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح قبذذول اإلهذذذدال المقذذدم مذذن السذذذيد الذذدكتور/ محمذذود فذذذاروق صذذبره عبذذد هللا. األسذذذتاذ المسذذاعد بقسذذم علذذذوم  -8378
حصذذان"  بمبلذذغ  2.25شذذباك  –( جهذذاز ت ييذذف مسذذتعمل "ميراكذذو 1الصذذحة الرياضذذية وهذذو عبذذارة عذذن عذذدد )

 /أ(.401( فقط ألف وسمسمائة جنيه ، ومقدم إلك قسم علوم الصحة الرياضية حجرة رقم )1500)
 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تسذذجيل البحذذت المقذذدم مذذن السذذيد الذذدكتور/ السذذيد علذذي عبذذد هللا شذذبيب. األسذذتاذ المسذذاعد بقسذذم التذذدريب  -8379
ضذمن  "برنامج إرشادي مقترح لتنمية الكفايات التدريبية لدى مدربي المالكمة"عنذوان الرياضي وعلوم الحركة ب

( 192اإلنتذذا  العلمذذي لسذذيادته، بنذذاًل علذذك موافقذذة مجلذذن قسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة بجلسذذتة رقذذم )
 م.7/9/2020بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

م بنذاًل علذك مذا ورد 2019/2020 للعذام الجذامعيللذدور األول  باألقسذام التاليذة دكتذوراه  األولكإقتراح إعتماد نتيجة الفرقة  -8380
 .م17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219من لجنة الرصد وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 كةقسم التدريب الرياضي وعلوم الحر  -2قسم المناهج وتدرين التربية الرياضية          -1
 قسم علوم الصحة الرياضية -4قسم اإلدارة الرياضية والترويح.                -3
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية. -5

 وافق المجلس. :القرار

مذا ورد م بناًل علذك 2019/2020 للعام الجامعيللدور األول  باألقسام التالية الثانية ماجستيرإقتراح إعتماد نتيجة الفرقة  -8381
 .م17/8/2020( المنعقدة بتاريخ 219من لجنة الرصد وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة -2قسم المناهج وتدرين التربية الرياضية          -1
 الرياضيةقسم علوم الصحة  -4قسم اإلدارة الرياضية والترويح.                -3
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية. -5

 وافق المجلس. :القرار
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 للعذذذام الجذذذامعيللذذذدور األول  الذذذدبلوم العامذذذة فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية تخصذذذص )إصذذذابات رياضذذذية(إقتذذذراح إعتمذذذاد نتيجذذذة  -8382
( المنعقذدة 219العليذا والبحذوث بجلسذتها رقذم )م بناًل علك ما ورد من لجنة الرصد وموافقة لجنة الدراسذات 2019/2020
 .م17/8/2020بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح إعادة قيد الطالب األتي أسمائهم وفقًا لما هو موضح قرين كذاًل مذنهم نظذرًا لسذدادهم الرسذوم الدراسذية المقذررة للعذام  -8383
( 218وقذرار لجنذة الدراسذات العليذا والبحذوث بجلسذتها رقذم )قسذم المخذتص الم، بنذْاًل علذك موافقذة 2019/2020الجامعي 

 م.13/7/2020المنعقدة بتاريخ 
 القس  / الفرقة المرحلة اإلس 

 الماجستير رشا جمال محمد -1
 علوم الصحة الرياضية

  الماجستير هاني البدري محمد -2
 وافق المجلس. :القرار

بمرحلذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية باألقسذذذام  بصذذذفة نهائيذذذةإقتذذذراح قيذذذد الطذذذالب الوافذذذدين األتذذذي أسذذذمائهم  -8384
م ، بنذذذاًل علذذذك مذذذا ورد مذذذن السذذذيد أ.د/ نائذذذب رئذذذين 2019/2020الموضذذذحة قذذذرين كذذذاًل مذذذنهم للعذذذام الجذذذامعي 

 الجامعة لش ون الدراسات العليا والبحوث.

متلريخمقيعهممايقسممايجنسيةماإلسممم
 م23/12/2019اعتبار قيده من  المناهج وتدرين التربية الرياضية كويتي عايد سلف  انم عوض العازمي -1
 م23/12/2019اعتبار قيده من  التدريب الرياضي وعلوم الحركة كويتي عبد المحسن محمد حمد مهنا أحمد العجمي -2

 
 

 وافق المجلس. :القرار

الطذذالب األتذي أسذذمائهم بالفرقذة الرابعذذة )تذدريب رياضذذي( لوجذود سطذذأ فذي جمذذا درجذات مقذذرر إدارة حالذة تعذديل  -8385
م، بنذذاًل علذذك مذذا ورد مذذن السذذيد أ.د/ رئذذين لجنذذة الرصذذد والسذذيد أ.د/ 2019/2020المسذذابقات للعذذام الجذذامعي 

 وكيل ال لية لش ون التعليم والطالب وفقًا لما يلي :
 

ماإلسممم
مايتقعيرمايعلممإعارةمايمسلبقلتمايريلضيةممجمو معرجلتممقرر
مبععمايتععي مقب مايتععي مبععمايتععي مقب مايتععي 

 جيد دور ثاني 45 44 إسرال ممدوح محمد علك -1
 جيد دور ثاني 45 42 محسن كرم را ب -2

 

 وافق المجلس. :القرار

م بنذاًل علذك موافقذة 2019/2020الثذاني مذن العذام الجذامعي إقتراح إعتماد تشذكيل كنتذرول دور سذبتمبر للفصذل الدراسذي  -8386
 م وفقًا لما يلي :13/8/2020( بتاريخ 187لجنة ش ون التعليم والطالب بجلستها رقم )

  رئيساً  أ.د/ أيمن عبده محمد محمد -1
  عضواً  أد/ عاص  صابر راشد -2
  عضواً  أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس عبد العزيز -3
  عضواً  س د حسن د/ عمرو -4
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  عضواً  د/ عمرو أحمد محمد -5
  عضواً  د/ وبء بدري /امل -6
  عضواً  د/ آبء أحمد محمد الطاهر -7
  عضواً  د/ بسام الس د محمد -8
  عضواً  د/ شيماء ماهر أحمد محمد -9

   عامل العامل / طلعت عبد المج د -10
 وافق المجلس. :القرار

م بنذاًل علذك مذا ورد 2019/2020 للعذام الجذامعيللذدور األول  باألقسذام التاليذة دكتذوراه  الثانيذةإقتراح إعتماد نتيجة الفرقذة  -8387
 .م14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220من لجنة الرصد وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة -2  قسم المناهج وتدرين التربية الرياضية        -1
 قسم علوم الصحة الرياضية -4قسم اإلدارة الرياضية والترويح.                -3
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية. -5

 وافق المجلس. :القرار

م بنذذاًل علذذك مذذا 2019/2020 للعذذام الجذذامعيللذذدور األول  باألقسذذام التاليذذة األولذذك ماجسذذتيرإقتذذراح إعتمذذاد نتيجذذة الفرقذذة  -8388
 .م14/9/2020( المنعقدة بتاريخ 220ورد من لجنة الرصد وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة -2قسم المناهج وتدرين التربية الرياضية          -1
 قسم علوم الصحة الرياضية -4              قسم اإلدارة الرياضية والترويح.  -3
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية. -5
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