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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م10/3/2021  بتاريخ  (213) رقم

 مجلـ  الللةـةبمقر قاعـة  م10/3/2021 موافقالاألربعاء  ومي حادية عشر ظهرا  الة إنه في تمام الساع
ورئـة   م ـد الللةـةعجـمــل ممـــمــعملـيــ  مممم برئاسـة السـ د األسـتال الـد/تور/ (213) رقـ  مجلـ  الللةـة جتمعإ ،

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   و/ ل الللةة لشئون التعلة  والطالب أ.د/ /مال سلةمان حسن -1

 عضوا   و/ ل الللةة لشئون الدراسات العلةا والبحوث أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة  -2

 عضوا   و/ ل الللةة لشئون خدمة المجتمع وتنمةة الب ئة أ.د/ عادل إبراهة  أحمد -3

 عضوا  
 عضوا   رئة  قس  المناهج وتدري  التربةة الرياضةة عاص  صابر راشدأ.د/  -5

 عضوا   رئة  قس  علوم الصحة الرياضةة أ.د/ عماد الدين شعبان علي -6

 عضوا   قس  اإلدارة الرياضةة والترويحرئة   رانةا مرسي أبو العباسأ.د/  -7

 عضوا  من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  المناهج وتدري  التربةة الرياضةة محمود عبد الحلة  عبد اللري أ.د/  -8
 عضوا  من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة أ.د/ مدحت شوقي طوس -9

 عضوا  من لوي الخبرةالحر/ة أستال متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلومصالح محمد صالحأ.د/  -10
 عضوا  عن القس  أستال بقس  المناهج وتدري  التربةة الرياضةة أ.د/ أيمن عبده محمد -11

 عضوا  عن القس  أستال بقس  العلوم التربوية والنفسةة الرياضةة أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -12

 عضوا  عن القس  الرياضةة والترويحأستال بقس  اإلدارة  أ.د/ إبراهة  حس ن إبراهة  -13

 عضوا  عن القس  أستال بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة أ.د/ سمر مصطفى حس ن -14
 عضوا  عن القس  أستال بقس  علوم الصحة الرياضةة أ.د/ محمود فاروق صبره -15

 عضوا   مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالللةة أ.د/ ياسر حسن حامد -16
 عضوا  عن األساتذة المساعدين إلدارة الرياضةة والترويحاألستال المساعد بقس  ا أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو ال زيد -17
 عضوا  عن المدرس ن المناهج وتدري  التربةة الرياضةة المدرس بقس  د/ عزة /مال بدر -18
 عضوا  من الخارج بأس وطو/ ل مديرية التربةة والتعلة   أ/ محمد إبراهة  الدسوقي -19

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوا  من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر/ة فؤاد رزق عبد الحكة أ.د/  -
 عضوا  من لوي الخبرة أستال متفرغ بقس  علوم الصحة الرياضةة أ.د/ سم ر محمد محي الدين أبو شادي -

 عضوا  من الخارج و/ ل وزارة الشباب والرياضة بأس وط أ/ محمد محمود حس ن -
 

  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

مممممممممممممممممممممممممليىممـضرمايجيسةمايسلبقةم مايتصعيق :مأواًل
 م.22/2/2021 بتاريخ( 212) الجلسة رقم محضر -8711
 م.22/2/2021 بتاريخ( 212) الجلسة رق  محضرصادق المجل  على  :القرار

مقراراتمايجيسةمايسلبقة متنفيذملمتممفىممماستعراض :ثلنيًل
 م.22/2/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8712
 م.22/2/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنف ذهما ت  ب أحةط المجل  علما   :القرار

مموضوللتموـعةمضملنمايجوعةمواإللتملع:مثليثًل:
مموضوللتمايتخطيطموايتنسيقموايموضوللتمايعلمة:مرابعًل:
%( المخصصذذذذة للقذذذذاتمين بالتذذذذدريب قالمشذذذذرفون بأقسذذذذام السلةذذذذة المختلفذذذذة مذذذذن النسذذذذ ة 80توزيذذذذب  سذذذذ ة الذذذذذ)مذذذذذكرة بشذذذذأن  -8713

 للطالب الوافدين بمرحلة ال كالوريوس قالدراسات العلةا بالسلةةالمخصصة للمشاركين في العملةة التعلةمةة قاإلدارية 

%( المخصصــة للقــائم ن بالتــدري  والمشــرفون بأقســام الللةــة المختلفــة مــن 80توزيــع نســبة الـــ)وافــق المجلــ  علــى  :القرار
س والدراسـات العلةـا النسبة المخصصة للمشار/ ن فـي العملةـة التعلةمةـة واإلداريـة للطـالب الوافـدين بمرحلـة البكـالوريو 

 بالللةة وفقا  لما يلي :
    % رئة  القس  من مستحقات القس .5 -1
 % مكتب الوافدين بالقس  من مستحقات القس .2 -2
 ويوزع المبلغ المتبقي من مستحقات القس  وفقا  لما يلي :  -3

  قطة( 1:  يمعرسا  - قطة   2 األستلذمايمسللعم:  - قاط   3 األستلذ) 

( طالذ  قافذد كذويتي مذن 11المنذاج  قتذدريب الترةةذة الريا ذةة بشذأن رد ذة  ذدد )رتةب قسذم مذكرة مقدمة من السيد أ.د/  -8714
تذأخر مناقشذة ل ظذرا   م2020/2021المقيدين بمرحلة الماجستير بالقسم ، بأداء إخت ذارات التذأجيلي دكتذوراه للعذام الجذامعي 

 ات اإلحترازية الخاصة بفيرقس "كورق ا".الرساتل الخاصة بهم  ظرا  لظرقف اإلجراء
م للوافدين اللويت  ن الموضح 2020/2021وافق المجل  على عقد إختبار تأه لي د/توراه للعام الجامعي  :القرار

م نظرا  لتأخره  لظروف خارجه عن 27/3/2021حتى  25/3أسمائه  في المذ/رة المرفقة خالل الفترة من 
 الجامعة نحو توف ر /ل سبل التعاون لدع  الطالب الوافدين إلى جامعة  أس وط. إرادته  وتنف ذا  لتوج هات

( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 188مذذذذذكرة مقدمذذذذة مذذذذن السذذذذيد أ.د/  ميذذذذد السلةذذذذة بشذذذذأن تعذذذذديل قذذذذرار مجلذذذذب السلةذذذذة بجلسذذذذت  رقذذذذم ) -8715
مركذد اللةاقذة الند ةذة(  –ة %( مذن إيذرادات الوحذدات التالةذة )مركذد الخدمذة العامذ5بخصم  سذ ة )م الخاص 12/2/2019

التشغيل بالوحدات المذذكورة بذد   مذن اإليذرادات الخاصذة للصرف  لى متطل ات الجودة، بحيث يتم الخصم من مستلدمات 
 بها.

 وافق المجل . :القرار

الخدمة العامة  لى مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ مدير مركد الخدمة العامة بالسلةة. بشأن إ تماد الختم الخاص بمركد  -8716
أن يسلم رسمةا  إلى السيد أ.د/ مدير مركد الخدمة العامة. كعهدة شخصةة يستخدم إل تماد جمةب المخاط ات المالةة 

 قاإلدارية التابعة لمركد الخدمة العامة ققحدات .
 وافق المجل . :القرار



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
في دبلومة اإلدارة إقتراح مشاركة السيد الدكتور/ محمد مهران مهران حسني. المدرس بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح  -8717

موافقة مجلب بناء   لى الريا ةة التري يقدمها مركد الدراسات باإلتحاد الدقلي لسرة القدم بكلةة التجارة جامعة القاجرة. 
لعلةا قال حوث ، ققرار لجنة الدراسات ا م8/3/2021( المنعقدة بتاريخ 183ت  رقم )قسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح بجلس

 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226بجلستها رقم )
 وافق المجل . :القرار

مشئونمألضلءمهيئةمايتعريسم:مخلمسًلم:
. المعيدة بقسم التدري  حسين محمد آمال حسنمذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالسلةة بشأن تعيين األ سة/  -8718

 موافقة( بذات القسم قالسلةة قالجامعة. بناء   لى ألعاب قوى الريا ي ق لوم الحركة بوظةفة مدرس مسا د تخصص )
 م.7/3/2021( بتاريخ 199مجلب قسم التدري  الريا ي ق لوم الحركة بجلست  رقم )

 وافق المجل . :القرار

إحتساب فترة إ قطاع السيد الدكتور/ أسامة محمد  ند الحلةم. مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالسلةة بشأن  -8719
م أجازة بدقن 20/2/2021م حتى 16/9/2020األستاذ المسا د بقسم المناج  قتدريب الترةةة الريا ةة للفترة من 

مجلب قسم  موافقة. بناء   لى حة كورق ا قإغالق المطاراتمرت   ظرا  لعدم تمكن  من العودة من ألما ةا بسن  جات
 م.8/3/2021( بتاريخ 193بجلست  رقم ) المناج  قتدريب الترةةة الريا ةة

 وافق المجل . :القرار

مايعراسلتمايعييلموايبـوثموايعالقلتمايثقلفية:مسلعسًلم:م
م)تسجي مأبـلثمإنتلجمليم م(

العلمذذذذي للسذذذذادة األتذذذذي أسذذذذماتهم بنذذذذاء   لذذذذى موافقذذذذة مجذذذذالب األقسذذذذام المختصذذذذة ققذذذذرار  إقتذذذذراح تسذذذذجيل أبحذذذذاث اإل تذذذذا  -8720
مم.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 

  نوان ال حث اإلسم م

 أ.د/  ادل إبراهةم أحمد 1
 العظةمد/ خالد  ند الموجود  ند أ.م.

 م/ أحمد  ند العديد )كلةة الهندسة(

تصمةم قتصنةب جهاز بإستخدام ش كة الليدر لرصد قتت ب المسار الحركي 
 للسرات كمقذقف لقةاس بعض الخصاتص المةكا ةكةة.

 
الحركةة األساسةة المرت طة تأثير إستخدام تمرينات  وعةة مقترحة  لى المهارات  أحمد يوسف محمدد/  2

 بالتصوي  السلمي لألطفال المنتدتين في كرة السلة
بر ام  تعلةمي بإستخدام أسلوب النمذجة  لى مستوى بعض المهارات األساسةة في  د/ قليد محمد حسين 3

 كرة السلة لدى التالميذ القابلين للتعلم
لمقرر أساسةات التمرينات لطالب الفرقة األقلى كلةة الترةةة محتوى إلسترق ي مقترح  د/ محمد حسن السيد إبراهةم 3

 الريا ةة جامعة أسيوط
 د/ خالد أبو السعود  ند هللا 4

 )دمةاط( د/محمود محمد طلعت
تأثير بر ام  تعلةمي بإستخدام  موذ  المدخل المنظومي  لى السفاءات التدريسةة  -1

 الترةةة الريا ةة جامعة دمةاط.ققلق التدريب لطالب التدري  الميدا ي بكلةة 
(  لى بعض  وات  التعلم في لع ة الهوكي CORTتأثير إستخدام بر ام  كورت ) -2

 لطالب كلةة الترةةة الريا ةة جامعة أسيوط
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(4) 
 

إستراتةجةة مقترحة لأل شطة اللوجستةة التسويقةة باإلتحاد المصري للغوص  -1 أ.م.د/ مؤمن ط   ند النعةم 1
 .SWOTقاإل قاذ في  وء تحليل 

 جودة الحةاة الوظةفةة ق القتها بالقةادة الخادمة للعاملين باأل دية الريا ةة. -2
 .الشفافةة اإلدارية ق القتها باألداء الوظةفي للعاملين بمديريات الش اب قالريا ة -3
أثر الذكاء العاطفي  لى اإللتدام التنظةمي للعاملين بإدارات ر اية الش اب بجامعة  -4

 أسيوط.
 تطنيق بطاقة األداء المتوازن لتقيةم األداء اإلستراتةجي بحمامات الس احة. -5

لدى العاملين باإلتحاد أثر مقاقمة التغيير التنظةمي  لى فا لةة األداء الوظةفي  -1 أ.م.د/أحمد محمد أحمد أبواليديد 2
 المصري للساراتة .

الصراع التنظةمي ق القتها باإلبداع اإلداري لدى العاملين ب عض إتحادات  -2
 ريا ات الدفاع  ن النفب.

العدالة التنظةمةة ق القتها باإلبداع اإلداري لدى األخصاتيين الريا يين بمديريات  -3
 الش اب قالريا ة.

صراع التنظةمي ق القتها بالذكاء اإلجتما ي لدى مديري إستراتةجةات إدارة ال -4
 الهيئات بمديرية الش اب قالريا ة.

بعض إتحادات القةادة اإلستراتةجةة في تحقيق التميد التنظةمي لدى مسئولي دقر  -5
 ريا ات الدفاع  ن النفب األقلمنةة.

تحادات السةاسات اإلدارية ق القتها باألداء الوظةفي لدى مسئولي بعض إ -6
 ريا ات الدفاع  ن النفب.

األ ماط القةادية ق القتها بإدارة األزمات لدى بعض مسئولي مديرية الش اب  -7
 قالريا ة.

 لدى حكام كرة القدم.الطرق الفنةة لتحرك الحكام ق القتها بإدارة الم اريات  -1 د/ هةسم صالح  ند الجواد 3
 العاملين باإلتحاد المصري لسرة القدم. موذ  مقترح إلدارة المواج  لدى  -2
معوقات تطنيق التحول الرقمي باإلتحاد المصري لسرة القدم في  وء محددات  -3

 اإلتحاد الدقلي.
القةادة اإلبداعةة ق القتها بالتميد التنظةمي لدى العاملين باإلتحاد المصري لسرة  -4

 القدم.
س ة األخطاء في كرة القدم بالدقري الحكم اإل افي المسا د قتأثيره  لى تقليل   -5

 الممتاز )دراسة تحليلةة(.
التمركد قتأثيره  لى تقدير إ ت ارات الخطأ في  وء تطنيق حكم الفيديو  -6

 المسا د.
 

ريا ة الس احة بصعيد الشعور بالذات ق القت  بالد م النفسي لدى معلمي  -1 أ.م.د/ شةماء  لي محمد لولي 1
 جمهورية مصر العرةةة.

  ني ق ع ات كرة القدم بصعيد يات سمات الدافعةة الريا ةة لدى قةاس مستو  -2
 جمهورية مصر العرةةة.

 

 وافق المجل . :القرار
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(5) 

م)منحمعرجلتمليميةمـممملجستير(
 لذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم  فذذي الترةةذذة الريا ذذةةالوافذذدين السذذويتيين األتذذي أسذذماتهم درجذذة الماجسذذتير  إقتذذراح مذذنح ال احذذث -8721

م، ققذذذرار لجنذذذة الدراسذذذات العلةذذذا 8/3/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 193بجلسذذذت  رقذذذم )منذذذاج  قتذذذدريب الترةةذذذة الريا ذذذةة ال
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226قال حوث بجلستها رقم )

 الرسالة عنوان اإلس 
 مرجب قحدة دراسةة لتعلةم المهارات األساسةة لريا ة الس احة  ند هللا  اصر سلةمان مرزقق  لي  -1
 القة التحصيل المعرفي بمستوى األداء المهاري في كرة القدم لتالميذ  حجي  لي قي  لي  ند السالم  -2

 المرحلة المتوسطة بدقلة السويت
بر ام  مقترح ل عض المهارات الحركةة األساسةة لتالميذ المرحلة  العديد المعتوق  ندالعديد سعود  ند  -3

 اإلبتداتةة بدقلة السويت
بمرحلة التعلةم اإلبتداتي لموجهي الترةةة الند ةة تقويم الممارسات المهنةة  محمد  نيد سعد سودان الرشيدي -4

 بدقلة السويت
  قصقل معلمي الترةةة الند ةة أثناء الخدمة في  وء بر ام  تدري مسا د  ادل محمد  لي يوسف -5

 السفايات المهنةة بدقلة السويت
تأثير بر ام  تعلةمي بإستخدام مواقف اللع  التنافسةة  لى تعلم مهارات  محمد جهاد صعفق  نود  قا -6

 كرة القدم لتالميذ المرحلة المتوسطة بدقلة السويت
 بالمرحلة المتوسطة بدقلة السويتتقويم بر ام  الترةةة الريا ةة التعلةمي  حسن حمدة ع اس حسين دشتي -7
تقويم الممارسات التدريسةة لمعلمي الترةةة الند ةة للمرحلة اإلبتداتةة  فهد م ارك غا م م ارك الحواف -8

 بدقلة السويت
 

 وافق المجل . :القرار

درجذذة الماجسذذتير ( مذذن الخذذار بقسذذم المنذاج  قتذذدريب الترةةذذة الريا ذذةة )ةالمقيد. ريهذذام جمذذال مهذذران/ ةإقتذراح مذذنح ال اح ذذ -8722
أثــرمإســتخعاممأســيوومايتقــويممايــذات مليــىمتعيــمممفــلراتمايتــعريسمفــ ممقــررممممم" فذذي الترةةذذة الريا ذذةة بعنذذوان

( 193سذت  رقذم )بجل منذاج  قتذدريب الترةةذة الريا ذةةبناء   لى موافقة مجلب قسذم ال"مايتربيةمايعمييةمييطليومايمعيم
مم.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226م، ققرار لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )8/3/2021المنعقدة بتاريخ 

 وافق المجل . :القرار

إقتذذذراح مذذذنح ال اح ذذذة/ يسذذذرية سذذذامي  نذذذد المجيذذذد. المقيذذذدة بقسذذذم التذذذدري  الريا ذذذي ق لذذذوم الحركذذذة )مذذذن الخذذذار ( درجذذذة  -8723
م"م2018ممــواج ميبطـ مايعـليممممم110"ايمــععاتمايبيوميالنيايـةميسـبلقمممم الماجستير فذي الترةةذة الريا ذةة بعنذوان

م، ققذرار 6/7/2020( المنعقذدة بتذاريخ 190بناء   لى موافقة مجلب قسم التدري  الريا ي ق لذوم الحركذة بجلسذت  رقذم )
 م.13/7/2020دة بتاريخ ( المنعق218لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6) 
 ذذةة )مذذن الخذذار ( درجذذة مصذذطفى  طةذذة  نذذد الذذرحمن. المقيذذد بقسذذم العلذذوم الترةويذذة قالنفسذذةة الرياإقتذذراح مذذنح ال احذذث/  -8724

ايثلنيـةممبرنلمجمإرشلعيمنفس مييـعممنمسيوكمايتنمرميعىمتالميـذمايـيقـةممم" الماجستير في الترةةة الريا ةة بعنوان
مجلذب قسذم العلذوم الترةويذة قالنفسذةة الريا ذةة بجلسذت  بناء   لى "ممنمايتعييمماألسلس مايمملرسينميينشلطمايريلض 

( المنعقذذدة بتذذاريخ 226، ققذذرار لجنذذة الدراسذذات العلةذذا قال حذذوث بجلسذذتها رقذذم )م 8/3/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 85رقذذم )
 م.9/3/2021

 وافق المجل . :القرار

مملجستير(م–شاي ميجنةمايمنلقشةموايـاممت)م
. المقيذذد بقسذذم المنذذاج  قتذذدريب ياسذذر  ذذادل الذذذكر هللاإقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة قالحكذذم لل حذذث المقذذدم مذذن ال احذذث/  -8725

بنـلءمبطلريـةمإختبـلراتمممم"الترةةة الريا ةة )قافد كويتي( للحصول  لى درجة الماجسذتير فذي الترةةذة الريا ذةة بعنذوان 
(مبقسممايتربيةمايبعنيةموايريلضيةمباييةمايتربيةماألسلسـيةمم1يةميطالوممقررمأعاءموتعييممارةماييعم)فلرم

 من السادة: "مبعويةماياويت
 بقسم المناج  قتدريب الترةةة الريا ةةيد أستاذ تدريب كرة ال.   /مال سلةمان حسن عليأ.د/  -1

 (مشرفا  / جامعة أسيوط )قالطالبلشئون التعلةم كلةة الترةةة الريا ةة ققكيل 
 أستاذ المناج  قطرق التدريب بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسوان )مناقشا (بد الناصر جبر              أ.د/ ع -2
   المناج  قتدريب الترةةة الريا ةةبقسم كرة اليد أستاذ      مصطفى أحمد عبد الوهاب. أ.د/ -3

 ا (شرفجامعة أسيوط )مبكلةة الترةةة الريا ةة / 
   المناج  قتدريب الترةةة الريا ةةأستاذ كرة اليد بقسم     حنان محمد أحمد جعةصة.   أ.د/ -4

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط )مناقشا (
، م7/2/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 192بنذذاء   لذذذى موافقذذة مجلذذذب قسذذم المنذذذاج  قتذذدريب الترةةذذذة الريا ذذةة بجلسذذذت  رقذذم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225ققرار لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

. المقيذد بقسذم المنذاج  قتذدريب الترةةذة سذيد أحمذد محمذودإقتراح تشكيل لجنة المناقشة قالحكم لل حذث المقذدم مذن ال احذث/  -8726
وضـ معرجـلتممعيلريـةميتقيـيمممممم"الريا ةة )قافد كويتي( للحصول  لى درجة الماجستير في الترةةذة الريا ذةة بعنذوان 

(مبقســممايتربيــةمايبعنيــةموايريلضــيةمباييــةممم2اــألعاءمايمفــلريمييطــالومفــ ممقــررمأعاءموتعيــيمماــرةماييــعم)ممم
 من السادة: "مويتايتربيةماألسلسيةمبعويةمايا

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم المناج  قتدريب الترةةة الريا ةة/مال سلةمان حسن علي.   أ.د/  -1
 (مشرفا  / جامعة أسيوط )لشئون التعلةم قالطالبكلةة الترةةة الريا ةة ققكيل 

 الريا ةة / جامعة أسوان )مناقشا (أستاذ المناج  قطرق التدريب بكلةة الترةةة أ.د/ عبد الناصر جبر               -2
 أستاذ كرة اليد بقسم المناج  قتدريب الترةةة الريا ةة    مصطفى أحمد عبد الوهاب.   أ.د/ -3

 شا (ناقبكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط )م
   المناج  قتدريب الترةةة الريا ةةأستاذ كرة اليد بقسم     حنان محمد أحمد جعةصة.   أ.د/ -4

 (مشرفا  بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط )
م، 7/2/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 192بنذذاء   لذذذى موافقذذة مجلذذذب قسذذم المنذذذاج  قتذذدريب الترةةذذذة الريا ذذةة بجلسذذذت  رقذذم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225ققرار لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

م



 8 )مـا بعده صفحة      (

(7) 
معاتوراه(مم–تسجي مأبـلثمليميةم)م

ال حذذث المقذذدم مذذذن ال احذذث/ أحمذذد أبذذو الحمذذد رشذذاد. المذذدرس المسذذا د بقسذذذم اإلدارة تعذذديل جيئذذة اإلشذذراف  لذذى إقتذذراح  -8727
"إسـتراتيجيةممقترــةميتطـويرممممالريا ةة قالترقيح للحصول  لى درجة دكتوراه الفلسذفة فذي الترةةذة الريا ذةة بعنذوان 

ــلعم ــعوي "ممممماإلتـ ــلعماي ــةماإلتـ ــ مضــوءمر ي ــعممف بإ ذذافة السذذيد أ.د/ جمذذال محمذذد  لذذي. بذذد   مذذن  ايمصــريمياــرةمايق
 من السادة:بعد التعديل مكونة  ه ئة اإلشرافلتصبح الدكتور/أحمد محمد أحمد أبو اليديد. 

 أستاذ اإلدارة الريا ةة بقسم اإلدارة قالترقيح  أ.د/ جمال محمد علي يوسف.            -1
 ق ميد كلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط

 أستاذ الترقيح الريا ي بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح أ.د/ إبراهة  حس ن إبراهة .               -2
 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط

 دارة كرة القدممدرس بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح تخصص إد/ هةس  صالح عبد الجواد.            -3
 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط

م، 8/3/2021 ( المنعقذذدة بتذذذاريخ183بنذذاء   لذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم اإلدارة الريا ذذذةة قالتذذرقيح بجلسذذت  رقذذم )
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226ققرار لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

إلدارة الريا ذذةة بقسذذم ا رس المسذذا د. المذذدشذذريج جمذذال محمذذد  لذذيإقتذذراح تسذذجيل ال حذذث المقذذدم مذذن ال احذذث/  -8728
خطـــةممقترــــةم")مذذذن الخذذذار ( للحصذذذول  لذذذى درجذذذة دكتذذذوراه الفلسذذذفة فذذذي الترةةذذذة الريا ذذذةة بعنذذذوان قالتذذذرقيح 

 "يمالفــةمايفسـلعممميمالفـةمايفسلعماإلعاريمبليم سسلتمايريلضـيةمفـ مضـوءماإلسـتراتيجيةمايوطنيـةممممم
 قتشكيل جيئة اإلشراف من السادة:

 أستاذ اإلدارة الريا ةة بقسم اإلدارة قالترقيح أ.د/ حازم /مال الدين عبد العظة .    -1
 ققكيل كلةة الترةةة الريا ةة لشئون خدمة المجتمب قتنمةة النيئة سابقا  / جامعة أسيوط

 أستاذ الترقيح الريا ي بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح  أ.د/ إبراهة  حس ن إبراهة .              -2
 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط

 ريا ةةة الريا ةة قالترقيح تخصص إدارة أستاذ مسا د بقسم اإلدار .       أ.م.د/ شةماء صالح س د -3
 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط

م، 8/3/2021( المنعقذذدة بتذذذاريخ 183الريا ذذذةة قالتذذرقيح بجلسذذت  رقذذم )بنذذاء   لذذى موافقذذة مجلذذب قسذذم اإلدارة 
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226ققرار لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

مملجستير(مم–تسجي مأبـلثمليميةم)
بنذاء   لذى ،  اإلدارة الريا ذةة قالتذرقيحإقتراح تسجيل أبحذاث الماجسذتير للطذالب الوافذدين السذويتيين األتذي أسذماتهم بقسذم  -8729

م، ققذذرار لجنذذة 8/3/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 183موافقذذة مجلذذب قسذذم المنذذاج  قتذذدريب الترةةذذة الريا ذذةة بجلسذذت  رقذذم )
 م.9/3/2021المنعقدة بتاريخ  (226الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )



 9 )مـا بعده صفحة      (

(8) 
 هيئةماالشراف لنوانمايرسلية اسممايبلـث م
 مذذوذ  مقتذذرح لتطنيذذق الرشذذاقة اإلسذذتراتةجةة باإلتحذذاد السذذويتي  مبارك فهد ماضي ملح  -1

 للس احة
 أ.د/ عمرو محمد إبراهة 

 أ.م.د/ مؤمن طه عبد النعة 
 أ.م.د/ بالل س د هاش  حس ن

اإلتصذذذذال اإلداري ق القتذذذذذ  بتمكذذذذذين العذذذذاملين بالهيئذذذذذة العامذذذذذة  ويرانمطلق سعد علي  -2
 للريا ة بدقلة السويت

 أ.د/ حازم /مال الدين عبدالعظة 
 أ.م.د/ شةماء صالح س د

 د/ عمرو أحمد محمد محمد
رأس المذذذذال الفسذذذذري ق القتذذذذ  بذذذذاألداء الذذذذوظةفي لذذذذدى العذذذذاملين  ماضي نايف ماضي العازمي 3

 للتنبباإلتحاد السويتي 
 أ.د/ رانةا مرسي أبو العباس

 س دأ.م.د/ عصمت محمد 
 د/ محمد حس ن إبراهة 

جودة الحةاة الوظةفةة ق القتها بذاألداء الذوظةفي لذدى العذاملين  طالل عادل سعد الحم دي 4
 بالهيئة العامة للريا ة بدقلة السويت

 أ.د/ إبراهة  حس ن إبراهة 
 أ.د/ رانةا مرسي أبو العباس

 سعد محمدد/ محمد 
خطذذة مقترحذذة لتطذذوير األ شذذطة قال طذذو ت الريا ذذةة بمذذدارس  ناصر فهد سعد حمد 5

 المرحلة المتوسطة بدقلة السويت
 أ.د/ جمال محمد علي
 أد/ عاص  صابر راشد

 أ.م.د/ أحمد محمد أبو ال زيد
 خالد سعد عامر فواز فهد 6

 
كذذرة بعذذض مظذذاجر اإل ت ذذاه ق القتهذذا بإتخذذاذ القذذرار لذذدى حكذذام 

 القدم بدقلة السويت
 أ.د/ عبد الحكة  رزق عبدالحكة 

 أ.م.د/ شةماء علي محمد
 د/ هةس  صالح عبد الجواد

 

 وافق المجل . :القرار

بنذاء  ، العلذوم الترةويذة قالنفسذةة الريا ذةةإقتراح تسجيل أبحاث الماجستير للطالب الوافدين السويتيين األتذي أسذماتهم بقسذم  -8730
، ققذرار لجنذة  م8/3/2021( المنعقدة بتذاريخ 85بجلست  رقم ) العلوم الترةوية قالنفسةة الريا ةة لى موافقة مجلب قسم 

 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )
 

 هيئةماالشراف لنوانمايرسلية اسممايبلـث م
الريا ذذةة ق القتهذذا بجذذودة الحةذذاة لذذدى طذذالب الجامعذذة األ شذذطة  حمد خالد /اظ  عطةة مط ر -1

 بدقلة السويت
 أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد

 د/ األم ر عبد الستار حسن
 د/ آالء أحمد محمد الطاهر

الريا ذذذذةة ق القتهذذذذا بدافعةذذذذة اإل جذذذذاز لذذذذدى ممارسذذذذي المخذذذذاقف  خالد فهد عبد اللطةف -2
 بعض األ شطة الريا ةة بدقلة السويت

 أ.د/ عبدالحكة  رزق عبد الحكة 
 أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد

 د/ محمد الس د شاكر عباس
الجوا ذذذذذ  النفسذذذذذةة ق القتهذذذذذا بالتحصذذذذذيل المعرفذذذذذي لذذذذذدى تالميذذذذذذ  سلطان خالد سلطان فرج -3

 المرحلة ال ا وية الممارسين للسرة الطاترة بدقلة السويت
 أ.د/ عبد الحكة  رزق عبدالحكة 

 رمضان محمودأ.م.د/ مروة 
 د/ آالء أحمد محمد الطاهر

الضغوط النفسةة ق القتها بالعنف المدرسي لدى تالميذذ المرحلذة  فهد فخري حم د محمد -4
 المتوسطة الممارسين للنشاط الريا ي بدقلة السويت

 أ.د/ عماد سم ر محمود
 أ.م.د/ شةماء علي محمد لولي

 أ.م.د/ مصطفى هاش  أحمد
التوافذذذق النفسذذذي ق القتذذذ  بدافعةذذذة اإل جذذذاز لذذذدى ممارسذذذي بعذذذض  فارسناصر محمد ناصر  -5

 األ شطة الريا ةة بدقلة السويت
 أ.د/ عماد سم ر محمود

 أ.م.د/ مصطفى هاش  أحمد
 د/ محمد الس د شاكر عباس

 

م

 وافق المجل . :القرار



 10 )مـا بعده صفحة      (

(9) 
 لتذدري  الريا ذي ق لذوم الحركذةبقسذم ا قيذدةالممذرقة فتحذي  نذد القذادر حسذين. / ةإقتراح تسجيل ال حث المقذدم مذن ال اح ذ -8731

ايخصـلئ مايبيوميالنيايــةمواينشــلطمم"فذي الترةةذة الريا ذذةة بعنذوان الماجسذتير )مذن الخذار ( للحصذول  لذى درجذذة 
يفيــةمايســريعةمليــىمللرضــةمايتــوا نماعايــةميوضــ ممايافربــلئ ميــبعضمايعضــالتمايعلميــةميمفــلرةمايشــقيبةمايخم

 شكيل جيئة اإلشراف من السادة:قتتمرينلتمنوليةمينلشئلتمايجمبل "م
 تدري  الم ارزة بقسم التدري  الريا ي ق لوم الحركةأستاذ .   سمر مصطفى حس نأ.د/  -1

 كلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوطب
 مسا د بقسم التدري  الريا ي ق لوم الحركة تخصص  لم حركةأستاذ . م.د/ الحس ن صالح محمدأ. -2

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم التدري  الريا ي ق لوم الحركة تخصص تدري  ريا ي جم از   ول د صالح عبد الجواد.د/  -3

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط
م، ققرار لجنة 7/3/2021 ( المنعقدة بتاريخ199رقم )التدري  الريا ي ق لوم الحركة بناء   لى موافقة مجلب قسم 

 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )
 وافق المجل . :القرار

)مذذن الخذذذار (  الريا ذذذةة قالتذذرقيحاإلدارة بقسذذم  قيذذدالمالحذذادي سذذذيد إبذذراهةم. إقتذذراح تسذذجيل ال حذذث المقذذذدم مذذن ال احذذث/  -8732
خطـةممقترــةمينشـرمأنشـطةماإلتــلعمايمصـريمأليعـلومممممممم"فذي الترةةذة الريا ذةة بعنذوان الماجسذتير للحصول  لى درجذة 

 شكيل جيئة اإلشراف من السادة:قت"مايقوىممنمخال ماإللالمماإلياترون 
 اإلدارة الريا ةة قالترقيحالترقيح الريا ي بقسم أستاذ .   إبراهة  حس ن إبراهة أ.د/  -1

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط
 اإلدارة الريا ةة قالترقيح تخصص كرة الطاترةأستاذ مسا د بقسم   . عصمت محمد س دأ.م.د/  -2

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط
 مسابقات الميدان قالمضمارتخصص  اإلدارة الريا ةة قالترقيحمدرس بقسم .   بسام صالح محمد عليد/  -3

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط
، ققرار لجنة الدراسات م8/3/2021 ( المنعقدة بتاريخ183)رقم  اإلدارة الريا ةة قالترقيحبناء   لى موافقة مجلب قسم 
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

)مذذن الخذذار ( اإلدارة الريا ذذةة قالتذذرقيح بقسذذم  قيذذدالمحسذذام محمذذود شذذريت. إقتذذراح تسذذجيل ال حذذث المقذذدم مذذن ال احذذث/  -8733
أثرمايقيلعةماإلبعاليةمليىمصن مايقـرارميـعىمايعـلميينمممم"في الترةةة الريا ةة بعنوان الماجستير للحصول  لى درجة 

 شكيل جيئة اإلشراف من السادة:قت"مبمعيريةمايشبلوموايريلضةمبمـلفظةمأسيوط
 بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيحاإلدارة الريا ةة أستاذ .   جمال محمد علي يوسفأ.د/  -1

 كلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوطق ميد 
 ص ريا ات ماتةةأستاذ مسا د بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح تخص .  مؤمن طه عبد النعة أ.م.د/  -2

 الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوطبكلةة 
 مالكمةمدرس بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح تخصص      . عمرو أحمد محمد محمدد/  -3

 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوط
 م، ققرار لجنة الدراسات8/3/2021 ( المنعقدة بتاريخ183رقم )اإلدارة الريا ةة قالترقيح بناء   لى موافقة مجلب قسم 
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار
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(10) 
)مذذن اإلدارة الريا ذذةة قالتذذرقيح بقسذذم  قيذذدةالمأمنذذة محمذذد ممذذدقح  نذذد العديذذد. / ةإقتذذراح تسذذجيل ال حذذث المقذذدم مذذن ال اح ذذ -8734

تصورممقترحمييقيلعةماإلسـتراتيجيةميتـقيـقممم"في الترةةة الريا ةة بعنذوان الماجستير الخار ( للحصول  لى درجة 
 شكيل جيئة اإلشراف من السادة:قتايمي ةمايتنلفسيةميعىماإلتـلعمايمصريمييالراتيه"م

 أستاذ إدارة الريا ات الماتةة بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيحأ.د/ عمرو محمد إبراهة .    -1
 / جامعة أسيوط بكلةة الترةةة الريا ةة

 أستاذ مسا د بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح تخصص ريا ات أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو ال زيد.   -2
 بكلةة الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوطالدفاع  ن النفب 

 ألع  مضربمدرس بقسم اإلدارة الريا ةة قالترقيح تخصص  محمد حس ن إبراهة .            د/  -3
 الترةةة الريا ةة / جامعة أسيوطبكلةة 

م، ققرار لجنة الدراسات 8/3/2021 ( المنعقدة بتاريخ183رقم )اإلدارة الريا ةة قالترقيح بناء   لى موافقة مجلب قسم 
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226العلةا قال حوث بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

م)إللعةمقيعمطالومعراسلتملييل(
)مذن الخذار ( للعذام   الماجسذتير بقسذم  لذوم الصذحة الريا ذةة. بمرحلذة  أحمد حسن محمد أحمدإقتراح إ ادة قيد ال احث/  -8735

  لذوم الصذحة الريا ذةة م ،  لما  بأ   سدد الرسوم الدراسةة المقررة، بناء   لى موافقة مجلب قسذم 2020/2021الجامعي
 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226ستها رقم )الدراسات العلةا قال حوث بجلقموافقة لجنة 

 وافق المجل . :القرار

م(موضوللتممتنولة)
إلدارة الريا ذذةة بقسذذم ا دكتوراه . بمرحلذذة الذذألنيذذر أبذذو الصذذةن صذذفةانال احذذث/ سذذقاط مذذدة سذذتة شذذهور مذذن فتذذرة قيذذد إقتذذراح إ -8736

 م مذذن فتذذرة القيذذد  ظذذرا  1/12/2020ى م حتذذ1/6/2020، بنذذاء   لذذى تقريذذر جيئذذة اإلشذذراف بإسذذقاط الفتذذرة مذذن قالتذذرقيح 
م، ققذرار 8/3/2021 ( المنعقذدة بتذاريخ183رقم )اإلدارة الريا ةة قالترقيح موافقة مجلب قسم ،  لظرقف جاتحة كورق ا

 م.9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226لجنة الدراسات العلةا قال حوث بجلستها رقم )
 وافق المجل . :القرار

مشئونمايتعييمموايطالوم:م:سلعسًل
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ قكيل السلةة لشئون التعلةم قالطالب بشأن إ تماد األ داد المقترح قنولها بالسلةة من  -8737

  لى النحو التالي: م2021/2022الحاصلين  لى ال ا وية العامة بقسميها األدبي قالعلمي في العام الدراسي الجامعي 

النوع                        
الشعبة

 إجمالي وافدين أدبي علمي 

 650 150 250 250 ل/ور

 450 150 150 150 إناث
 1100 300 400 400 إجمالي

 
 وافق المجل . :القرار
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(11) 
 ظذذذرا  م للطذذالب الوافذذذدين األتذذذي أسذذذماتهم 2020/2021تأجيذذذل المعسذذذكر الدراسذذذي للفرقذذة األقلذذذى للعذذذام الجذذذامعي إقتذذراح  -8738

( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 194، بنذذذذاء   لذذذذى موافقذذذذة لجنذذذذة شذذذذئون التعلذذذذةم قالطذذذذالب بجلسذذذذتها رقذذذذم ) لظذذذذرقف جاتحذذذذة كورق ذذذذا
 م.15/3/2021

 ل ا ةة ويد محمد  ويد.                       الفرقة ا -1
  ند هللا خالد  ند العديد.                الفرقة ال ا ةة -2
 .                        الفرقة ال ا ةةطالل منصور  لي -3

 وافق المجل . :القرار

المقيذدين م للطذالب الوافذدين األتذي أسذماتهم 2020/2021إقتراح تأجيل إمتحا ات الفصل الدراسذي األقل للعذام الجذامعي  -8739
( المنعقذدة 194بالفرقة األقلى  ظرا  لظرقف جاتحة كورق ا، بناء   لى موافقة لجنة شذئون التعلذةم قالطذالب بجلسذتها رقذم )

 م.15/3/2021بتاريخ 
 محمد  د ان م ارك -2 جويدي محمد جويدي -1
 م ارك أحمد خلف -4  ند هللا  ند العديد حسين -3
   أحمد إبراهةم يو ب. -5

 وافق المجل . :القرار

م للطذالب الوافذدين األتذي أسذماتهم المقيذدين 2020/2021إقتراح تأجيل إمتحا ات الفصل الدراسذي األقل للعذام الجذامعي  -8740
( المنعقذدة 194ةناء   لى موافقة لجنة شئون التعلةم قالطالب بجلسذتها رقذم )ق بالفرقة ال ا ةة  ظرا  لظرقف جاتحة كورق ا، 

 م.15/3/2021بتاريخ 
 حمود يحيى سلةمان فري  -2 بدر  اصر خلةفة -1
 طالل منصور  لي -4 شرقق م ارك مهدي -3
  مر خالد محمد -6  ند هللا خالد  ند العديد -5
 فا ل غا م صالح -8  ويد محمد  ويد -7
 مسا د ص اح مسا د محمد -10 مريم خلةفة سلةمان  ند الرحمن -9

  يوسف أحمد  ند هللا شاجين -12 طخاخمشاري ما ب فواز  -11
 وافق المجل . :القرار

م للطالذذ / أحمذذد 2020/2021أجيذذل إمتحذذان مقذذرر )التشذذريح الوصذذفي( للفصذذل الدراسذذي األقل للعذذام الجذذامعي إقتذذراح ت -8741
التعلذذةم قالطذذالب  صذذام فةصذذل. )قافذذد كذذويتي( بالفرقذذة األقلذذى  لظذذرقف جاتحذذة كورق ذذا، قةنذذاء   لذذى موافقذذة لجنذذة شذذئون 

 م.15/3/2021( المنعقدة بتاريخ 194بجلستها رقم )
 وافق المجل . :القرار

م للطال / ماجد مرزقق 2020/2021أجيل إمتحان المقررات التالةة للفصل الدراسي األقل للعام الجامعي إقتراح ت -8742
قةناء   لى موافقة لجنة شئون التعلةم قالطالب ذ ار شعي . )قافد كويتي( بالفرقة األقلى  لظرقف جاتحة كورق ا، 

 م.15/3/2021( المنعقدة بتاريخ 194بجلستها رقم )
 مقدمة في اإلدارة الريا ةة -3اللغة اإل جليدية             -2التشريح الوصفي.                -1
 أساسةات التمرينات. -5الفلسفة قتاريخ الترةةة الريا ةة        -4

 وافق المجل . :القرار
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(12) 
 ة ذذن دخذذول اإلمتحذذان العملةذذل ا ةذذة . المقيذذد بالفرقذذة احسذذن  ذذدت  نذذد الذذرحمنالمقذذدم مذذن الطالذذ / راح قنذذول العذذذر إقتذذ -8743

لجنذذة شذذئون التعلذذةم  موافقذذة، ق   ظذذرا  لظذذرقف ح سذذ  إحتةاطةذذا   م ،2020/2021للفصذذل الدراسذذي األقل للعذذام الجذذامعي 
 م.15/3/2021( المنعقدة بتاريخ 194قالطالب بجلستها رقم )

 وافق المجل . :القرار

 ذذذذذن إمتحا ذذذذذات الفصذذذذذل الذذذذذدراس األقل للعذذذذذام الجذذذذذامعي األ ذذذذذذار المر ذذذذذةة المقدمذذذذذة الطذذذذذالب أسذذذذذماتهم إقتذذذذذراح قنذذذذذول  -8744
بجلسذتها رقذم ، بناء   لى مذا قرد مذن اإلدارة العامذة للشذئون الطنةذة ، ققذرار لجنذة شذئون التعلذةم قالطذالب م2020/2021

 م.15/3/2021( المنعقدة بتاريخ 194)
 مالحظات الفرقة اإلس 

 مقرر أساسةات الجم از - ال ا ةة ياسمين جمال جاشم -1
 مقرر اساسةات المناج  -

 الفصل الدرسي األقلجمةب مقررات  ال ا ةة أحمد حمدي أحمد -2
 األقلالفصل الدراسي جمةب مقررات  األقلى رحمة  اطف محمد -3
 مقرر الفلسفة قتاريخ الترةةة الريا ةة - األقلى محمود  ادل محمود -4
 مقرر إختةاري جما ي كرة اليد - الرابعة )إدارة ريا ةة( محمد أحمد أبو هةسة -5
 مقرر إدارة المسابقات الريا ةة - ال ال ة )إدارة ريا ةة(  ورجان  اصر شع ان -6

 العملةة الداخلةة مهارات اإلدارة قالترةةةمقرر  -
 اللةاقة الند ةةمقرر  -
  لم اإلجتماع الريا يمقرر  -
 إختةاري إدارة قتحكةم الريا ات الفرديةمقرر  -
 األسب العلمةة لإلدارة الريا ةةمقرر  -
 أختةاري دارة قتحكةم األلعاب الجماعةة.مقرر  -

  األسب العلمةة لإلدارة الريا ةة - ال ال ة )إدارة ريا ةة(  ندالنعةم إسما يل  ندالنعةم -7
 وافق المجل . :القرار

مملميستجعممنمألمل م:مسلبعًل:
م ، 2020/2021إقتذذراح إلغذذاء قيذذد الطذذالب األتذذي أسذذماتهم  ظذذرا  لعذذدم سذذدادجم الرسذذوم الدراسذذةة المقذذررة للعذذام الجذذامعي -8745

م ، ققذذذرار لجنذذذة الدراسذذذات العلةذذذا قال حذذذوث 30/10/2005تطنةقذذذا  لتوصذذذةات مجلذذذب الجامعذذذة بجلسذذذت  المنعقذذذدة بتذذذاريخ 
 .م9/3/2021( المنعقدة بتاريخ 226بجلستها رقم )

 م2020/2021أواًلم:مطالومعرجةمايعبيوممايبلقينميإلللعةمهذامايعلمم

م)متخص مإصلبلتمريلضيةم(مم-
 مرقة  اطف محمد  ند القادر -1

مم2020/2021ييعلممايجلمع ممستجعينموبلقيينميإلللعةملجستيرممثلنيًلم:ممطالوممقيعينمبليفرقةماألوي 
م(م:ايتعريومايريلض موليوممايـراة)قسممم-
 الدجراء جمال شوقي  ند العال -2                   محمود جمال الدجني  ند الاله -1
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(13) 
م(م:اإلعارةمايريلضيةموايترويح)قسممم-
 محمد  لي سعد أحمد -1
م(م:ليوممايصـةمايريلضية)قسممم-
مزين  مراد محمد مراد -2 مر محمد السيد حسين                        -1

مم2020/2021:ممطالومايفرقةمايثلنيةمملجستيرمييعلممايجلمع ممثليثًل
م)قسممايتعريومايريلض موليوممايـراة(م:م-
 محمود أحمد محمود محمد )باقي( -2أحمد  لي مدكور جاد الرب                -1
م(م:إلعارةمايريلضيةموايترويح)قسممام-
  لي صفوت محمد  لي  -2 ند الرحمن ممدقح مصطفى محمد                  -1
 يارا خالد شاذلي  ند الاله -4          محمد صالح محمد  لي                  -3
 باقةة(رةاب  ند ال اسن  الم شلتوت ) -6أسماء أبو بكر محمد  ند الوجاب )باقةة(            -5
 رشاد محمد الطي  محمد )باقي( -7
م)قسممليوممايصـةمايريلضيــة(م:ممممممممم-
  لي محمود  لي  ند العال -2 لي محمد فارقق إبراهةم                          -1
 يسري رشوان  ند العال أحمد -4محمود   مان محمد   مان                       -3
مواينفسيةمايريلضية(م:)قسممايعيوممايتربويةمم-
 محمد صالح محمد سةج   -2محمد أحمد محمود محمد.                         -1

م:مطالومأجتل واممقرراتمايفرقةمأوي موثلنيةمملجستيرمويمميسجيوامبععمرابعًل
 أحمد  ور الدين  ند الغني  مممممممم)قسمماإلعارةمايريلضيةموايترويح(مم:مممممم-

م:مطالوممسجيينمييـصو ملي معرجةمايملجستيرمخلمسًل
م)قسممايمنلهجموتعريسمايتربيةمايريلضية(م:مممم-
 محمد أحمد سيد خلةفة -2    سارة مظهر محمد                           -1
  ند الرحمن  ند العديد  صر -3
م)قسممايتعريومايريلض موليـوممايـراة(م:مم-
 أميرة أبو ةج -2                     إبراهةم صابر إبراهةم        -1
 أحمد محمد  ند الرحمن -4       محمد  رةي إبراهةم                       -3
م)قسمماإلعارةمايريلضيــةموايترويــح(م:ممممم-
 أسماء  ند الناصر أحمد -1
م)قسممليوممايصـةمايريلضيــة(م:ممممممممممم-
 حسا ين  ند الرسول رمضان -3           د اء  ند الناصر سيد -2           إيناس  ند هللا فرحان سيد -1
 إيمان رج  أ ور -6محمد  ند الظاجر  ند الناصر    -5قاتل محمد أحمد  لي                -4
م)قسممايعيوممايتربويةمواينفسيةمايريلضية(م:ممم-
 أسماء أحمد محمد  ند العال -3      د  ند السريمجا ي الندري محم -2  ل محمد  ند العال       رشا جما -1
  ال السيد محمد أحمد -5أي  محمد  ند اللطةج  ند رة         -4
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(14) 
 

مم2020/2021معاتوراهمييعلممايجلمع مايثلنية:ممطالومايفرقةممسلعسًل
                                                            يوسف مسعود حسن  طةةمممممممممم( :اإلدارة الرياضةة والترويح)قس   -

مم2020/2021:ممطالوممسجيينمييـصو ملي معرجةمايعاتوراهمييعلممايجلمع ممسلبعًل

 محمد رمضان  الم حسين  :م) قس  المناهج وتدري  التربةة الرياضةة( -
 زجران  ةاء الدين  ند الحافظ محمد  ) قس  علوم الصحة الرياضةة( : -

 وافق المجل . :القرار

         

م,,,ف مذاتماييوممايواـعةمظفرًاةمايجيسةمف متملممايسللوأنتفتم

                رئيس اجمللس                    أمني اجمللس        

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                            اهلل فرغلي أمحدأ.د/ عبد 
 عميد الكلية


