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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م25/5/2021  بتاريخ  (215) رقم

 ، مجلــا   يل ــةباقــ  عا ــة  ع25/5/2021 او  ــ      ثالثــا  وعيــ و حــدظ راــ     ة إنــف  ــا  اــاع    ــا 
ورئــ ا  األــد   يل ــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة    ــألد  ذســتات   ــد تور/ (215) رعــ  مجلــا   يل ــة جتاــ إ

 .  اجلا
  كل من السادة : وحبضور

  ضو    و ألل   يل ة  شئون   تعل   و  طالب  اال سل اان ح ن أ.د/ -1

  ضو    و ألل   يل ة  شئون خدمة   اجتا  و نا ة   بألئة أ.د/  ادل إب  ه   أحاد -2

  ضو   رئ ا ع     علوع   ت بوية و  نف  ة    ياض ةأ. -3
  ضو      ت ب ة    ياض ة رئ ا ع     اناهج و دريا  اص  صاب  ر شدأ.د/  -4

  ضو    رئ ا ع    لوع   صحة    ياض ة أ.د/  ااد   دين شعبان  لا -5

  ضو    ع    إلد رظ    ياض ة و  ت ويحرئ ا  ر ن ا م سا أبو   عباسأ.د/  -6

  ضو   من توي   خب ظ أستات متف غ بق     تدريب    ياضا و لوع   ح  ة  ؤ د رزق  بد   حك  أ.د/  -7
  ضو   من توي   خب ظ أستات متف غ بق     اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة محاود  بد   حل    بد   ي ي أ.د/  -8
  ضو   من توي   خب ظ أستات متف غ بق     تدريب    ياضا و لوع   ح  ة أ.د/ مدحت شوعا طوس -9

  ضو   من توي   خب ظ و لوع   ح  ةأستات متف غ بق     تدريب    ياضا صا ح محاد صا حأ.د/  -10
  ضو   من توي   خب ظ أستات متف غ بق    لوع   صحة    ياض ة أ.د/ ساأل  محاد محا   دين أبو شادي -11
  ضو    ن   ق   أستات بق     اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة أ.د/ أيان  بده محاد -12

  ضو    ن   ق     علوع   ت بوية و  نف  ة    ياض ةأستات بق    أ.د/  بد هللا   غلا أحاد -13

  ضو    ن   ق   أستات بق    إلد رظ    ياض ة و  ت ويح أ.د/ إب  ه   ح ألن إب  ه   -14
  ضو    ن   ق   أستات بق     تدريب    ياضا و لوع   ح  ة أ.د/ سا  مصطفى ح ألن -15

  ضو    ن   ق     صحة    ياض ةأستات بق    لوع  أ.د/ محاود  اروق صب ه -16

  ضو    مدي  وحدظ ضاان   جودظ و إل تااد با يل ة أ.د/ ياس  ح ن حامد -17
  ضو    ن  ذسا ذظ   ا ا دين إلد رظ    ياض ة و  ت ويح ذستات   ا ا د بق     أ.ع.د/ أحاد محاد أحاد أبو   ألزيد -18
  ضو    ن   ادرسألن   اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة   ادرس بق   د/  زظ  اال بدر -19

 عن احلضوروأعتذر  

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

  ضو   من   خارج و ألل مدي ية   ت ب ة و  تعل   بأسألوط أ/ محاد إب  ه     دسوعا -

 
  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.26/4/2021 بتاريخ( 214) الجلسة رقم محضر -8797
( 8747ق  ر رع  )  ع م   عديل 26/4/2021 بتاريخ( 214)   جل ة رع  محض صادق   اجلا  لى  :  ق  ر

بكل ة   ت ب ة    ياض ة /   ا حلة   بكا وريوس بنظاع    ا ات   اعتادظ   الئحة   د خل ةإ تااد ي  خاص 
حة   اقت حة  إلطار   عاع  الئ، و شكألل  جنة من    ادظ  ذ ا أساائا   وض   بنات( -)بنألن جامعة أسألوط

 : ليل ة 
 )رئ  ا (          والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم     أ.د/  اال سل اان ح ن. -1
 ) ضو  (         وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    أ.د/  ادل إب  ه   أحاد. -2
 ) ضو  (األستاذ المتفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية  أ.د/ محاود  بد   حل    بد   ي ي .    -3
 ) ضو  ( تفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةاألستاذ الم    أ.د/ صا ح محاد صا ح. -4
 ) ضو  (  رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية    أ.د/  ااد ساأل  محاود. -5
 ) ضو  (   رئيس قسم علوم الصحة الرياضية   أ.د/  ااد   دين شعبان  لا. -6
 ) ضو  (    مدير وحدة ضمان الجودة    أ.د/ ياس  ح ن حامد. -7

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.26/4/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8798
 ع.26/4/2021  ا   انعقدظ    ابقةة من ع  ر ت   جل   نفألذهاا    أح ط   اجلا  لاا  ب :  ق  ر

ـا جولةـواإليتم ل:موضوي تـوملةـضم نــث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
إقتراح ترشيح أحد السادة أعضاء هيئة التدريس أسمائهم لعضوية اللجنة المختصة لترشيح األساتذة المتقدمين  -8799

أحكام قانون تنظم م بشأن تعديل 2014( لسنة 52تطبيقًا ألحكام القانون رقم )لشغل وظيفة عميد الكلية ، 
م والقرار رقم 20/10/2016( الصادر بتاريخ 5241الجامعات وقرار السيد أ.د/ وزير التعليم العالي رقم )

م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء 27/1/2021( الصادر بتاريخ 293)
 ومعايير المفاضلة.الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح 

  شــ ح    ـادظ أ ضــا   ـا حضـور    ــألد أ.د/ طـارق  بــد هللا   جاـال. رئــ ا   جامعـة و  ـ    اجلــا  لـى  :  ق  ر
  لجنــة   اختصــة  ت شــ ح  ذســا ذظ   اتقــدمألن  شــدل ور فــة  األــد هألئــة   تــدريا  ذ ــا أســاائا   عضــوية 

ـ:  يل ة
 أساسا المتفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضيةاألستاذ  أ.د/  امل  بد   اجألد عنصوظ -1

  إحت اطا األستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محاد أحاد محاد   حفناوي. -2
م الذي نص على 19/4/2021( المنعقدة بتاريخ 719مذكرة لإلحاطة بالعلم بقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم ) -8800

"املوافقة على  تدىديل اللىواال الداةليىة للكليىاد بتدىديل مسىم  نقىو  ا نسىا  إا مقىرر قضىايا مدالىرة  عيىدا  للدىر  على                 

 بناًء على ما ورد من السيد أ.د/ رئيس الجامعة. اجمللس األعل  للجامداد( 
 و      اجلا. :  ق  ر
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(3) 
الررررررررردكتوراه( للعرررررررررام  –الماجسرررررررررتير  –إقترررررررررراح بررررررررردء إمتحانرررررررررات طرررررررررالب الدراسرررررررررات العليرررررررررا لمرحلرررررررررة )الررررررررردبلوم  -8801

 م.25/7/2021م للطالب الوافدين والمصريين إعتبارًا من يوم األحد الموافق 2020/2021الجامعي
 و      اجلا. :  ق  ر

دكتررروراه(  بقسرررم علررروم الصرررحة  –ماجسرررتير  -العليرررا )دبلررروم إقترررراح إعتمررراد تشررركيل تصرررحيح إمتحانرررات مرحلرررة الدراسرررات  -8802
م ، بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسرته رقرم 2020/2021الرياضية للدور األول للعام الجامعي 

يخ ( المنعقرررردة بتررررار 228م ، وقرررررار لجنررررة الدراسررررات العليررررا والبحررررو  بجلسررررتها رقررررم )9/5/2021( المنعقرررردة بترررراريخ 82)
  م وفقًا لما يلي: 10/5/2021

ـأواُلـ:ـ)ـمرم ةـ"ـلب وم"ـاالص ب تـا ري ضية"ـ(

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر م

 التشريح الوظيفي   )نظرى( 1
 أ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد
 د/إسراء عطا  -د/محمد فاروق إبراهيم      

 )نظرى(

 التدليك          )نظرى( 2
 د/ إسراء عطا -فاروق إبراهيم   د/ محمد 

 د/ أحمد محمود عثمان
 )نظرى(

 التدليك          )عملي( 3

 أ.د/عماد الدين شعبان علي
 أ.د/ محمود فاروق صبره
 د/ إسراء عطا المحمدي

 جلسة عملى(11)
 جلسة عملى(11)
 جلسة عملى(11)

4 
إصابات المالعب واالسعافات االولية 

 ) نظرى(

 إبراهيمد/ محمد فاروق 
 د/أحمد محمود عثمان -د/إسراء عطا المحمدي 

 )نظرى(

5 
إصابات المالعب واالسعافات االولية 

 ) عملى(

 أ.د/ محمود فاروق صبره  
 د/ إسراء عطا  -د/ محمد فاروق إبراهيم  

 جلسة عملى(11)

 التأهيل الرياضي ) نظرى( 6
 د/ محمد فاروق إبراهيم
 محمود عثماند/أحمد  -د/ إسراء عطا المحمدي

 )نظرى(

 التأهيل الرياضي ) عملي( 7
 أ.د/ عماد الدين شعبان علي
 د/أحمد محمود عثمان-أ.د/ محمود فاروق صبره 

 جلسة عملى(11)

ـي ومـا صمة(ـ-)ـأو ىـم جستيرـث نيً :ـمرم ةـا م جستير

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر م

 )نظرى(  أ.د/ مدحت عربي خليل   أ.د/ محمود عطية عبد العاطى  الصحة العامة )نظرى( 1

2 
دراسات متقدمة فى فسيولوجيا 

 الرياضة   )نظرى(

 أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي  
 أ.د/ مدحت شوقي   -أ.د/ عماد الدين شعبان علي 

 )نظرى(

3 
إصابات المالعب واالسعافات 

 االولية   )نظرى(

 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد  صبرهأ.د/محمود فاروق 
 د/ محمد فاروق إبراهيم

 )نظرى(
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(4) 
 تلريب(ـ-ث  ثً :ـمرم ةـا م جستيرـ)ـأو ىـم جستير

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر م

1 
دراسات متقدمة فى فسيولوجيا 

 الرياضة)نظرى(

 أ.د/عماد الدين شعبان  -د/سمير محمد محي الدين أبو شادي أ.
 د/ محمد فاروق إبراهيم

 )نظرى(

 ي ومـا صمة(ـ-رابعً :ـمرم ةـا م جستيرـ)ـث نيةـم جستير

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر م

تربية القوام                             1
 )نظرى(

 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد     أ.د/محمود فاروق صبره
 د/ أحمد محمود عثمان

 )نظرى(

حلقات بحث فى المشكالت الصحية  2
 للمجال الرياضي  )نظرى(

 محمد فاروق إبراهيمأ.د/ عماد الدين شعبان علي      د/ 
 د/ إسراء عطا المحمدى

 )نظرى(

 أ.د/محمد البدري محمد        أ.د/ محمود فاروق صبره تشريح وظيفي )نظرى( 3
 د/ محمد فاروق إبراهيم

 )نظرى(

 أ.د/سمير محمد محي الدين أبو شادي   )نظرى(التغذية للرياضيين  4
 أ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد    د/ أحمد محمود عثمان

 )نظرى(

5 
 أ.د/ محمود فاروق صبره  -  حسين حسين أحمدأ.د/  قراءات موجهه )نظرى(

 أ.م.د/ حاتم فتح هللا الحفني
 )نظرى(

ـي ومـا صمة(ـ-اهـ)ـأو ىـلكتوراهخ مسً :ـمرم ةـا لكتور

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر ال

تحليل حركي        1
 )نظرى(

 أ.م.د/ الحسين صالح محمد      -        صالح محمد صالح أ.د/
 أ.م.د/خالد عبد الموجود    -أ.د/طارق صالح الدين سيد       

 )نظرى(

2 
 التربية الصحية )نظرى(

 أ.د/محمد إبراهيم محمود سلطان -أ.د/سمير محمد محي الدين أبوشادي
 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد      -      د/ محمد السيد شاكر        

 )نظرى(

دراسات متقدمة في  3
 فسيولوجيا الرياضة

 عملي(-)نظرى 

 أ.د/عماد الدين شعبان علي   -أ.د/سمير محمد محي الدين أبو شادي 
 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد -أ.د/ محمود فاروق صبره             

)نظرى+ 
 جلسة عملى(1

(  1قراءات موجهه ) 4
 )نظرى(

 أ.د/محمد إبراهيم محمود سلطان -أ.د/سمير محمد محي الدين أبوشادي
 د/ أحمد محمود عثمان  -أ.د/ محمود فاروق صبره           

 )نظرى(

 تلريب(ـ-لكتوراهـ)ـأو ىـلكتوراهس لسً :ـمرم ةـا 

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر م

وظائف االعضاء والجهد البدني  1
 )نظرى، عملى(

 أ.د/عماد الدين شعبان   -أ.د/سمير محمد محي الدين أبو شادي 
 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد        -أ.د/ محمود فاروق صبره 

)نظرى+ 
 جلسة عملى(1
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(5) 
 ي ومـا صمة(ـ-هـ)ـث نيةـلكتوراهس بعً :ـمرم ةـا لكتورا

 عملى( -)نظرى  القائمين بالتصحيح المقرر م

حلقات بحث فى المشكالت الصحية  1
 للمجال الرياضى )نظرى(

 أ.م.د/ أحمد إسماعيل أحمد -أ.د/عماد الدين شعبان علي    
 د/أحمد محمود عثمان -أ.د/صالح عبد الجابر عبد الحافظ 

 )نظرى(

مورفولوجيا الرياضة           2
 )نظرى، عملى(

 أ.د/عمادالدين شعبان -أ.د/سميرمحمدمحي الدين أبوشادي 
 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد        -أ.د/ محمود فاروق صبره 

جلسة 2)نظرى+ 
 عملى(

3 
 األمان وصحة البيئة )نظرى(

 أ.د/طارق صالح الدين سيد                   -   أ.د/ محمود فاروق صبره 
 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد -   فرغلي أحمدعبد هللا أ.د/ 

 )نظرى(

 (2قراءات موجهة ) 4
 )نظرى(

  عبد الحكيم رزق أ.د/   -أ.د/سمير محمد محي الدين أبوشادي

 أ.د/ محمود فاروق صبره                             -أ.د/ ياسر حسن حامد        
 )نظرى(

وظائف األعضاء والجهد البدنى  5
 )نظرى(

 أ.د/عماد الدين شعبان-أ.د/سميرمحمدمحي الدين أبو شادي 
 أ.م.د/نسرين نادي عبد الجيد         -  عماد سمير محمود أ.د/ 

 )نظرى(

 
 و      اجلا. :  ق  ر

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
مذكرة مقدمة مرن إدارة شرئون العراملين بالكليرة بشرأن إعتمراد تقريرر فحرص اعنتراا العلمري المقردم مرن السريدة الردكتورة/ع ة  -8803

كمال بدر عبد العال. المدرس بقسم المناهج وتدريس التربيرة الرياضرية، الروارد مرن اللجنرة العلميرة الدائمرة لترايرة األسراتذة 
ة المدرسررية( ، وإقتررراح تعيررين سرريادتها فرري وظيفررة أسررتاذ مسرراعد بررذات القسررم والكليررة واألسرراتذة المسرراعدين )لجنررة الرياضرر

 مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية. موافقةوالجامعة بناًء على 
 و      اجلا. :  ق  ر

المردرس المسراعد بقسرم العلروم مذكرة مقدمة من إدارة شرئون العراملين بالكليرة بشرأن تعيرين السريد/ محمرد سريد حامرد علري.  -8804
التربويررة والنفسررية الرياضررية بوظيفررة مرردرس تخصررص )علررم الررنفس الرياضرري( بررذات القسررم والكليررة والجامعررة. بنرراًء علررى 

 تقرير لجنة فحص الرسالة وموافقة مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية.
 و      اجلا. :  ق  ر

شئون العاملين بالكلية بشأن تجديرد إعرارة السريد األسرتاذ الردكتور/ أحمرد فتحري علري. األسرتاذ بقسرم مذكرة مقدمة من إدارة  -8805
اعدارة الرياضررية والترررويح للعمررل بجامعررة الحرردود الشررمالية بالمملكررة العربيررة السررعودية للعررام الثرراني عشررر فرري ضرروء قرررار 

م ، بنرررراًء علررررى موافقررررة مجلررررس قسررررم اعدارة 31/8/2022م حتررررى 1/9/2021المجلرررس األعلررررى للجامعررررات إعتبررررارًا مررررن 
 م.4/5/2021( بتاريخ 185الرياضية والترويح بجلسته رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

مذكرة مقدمة من إدارة شرئون العراملين بالكليرة بشرأن تجديرد إعرارة السريدة األسرتاذ الردكتور/ منرى عبرد المرنعم عبرد المعبرود.  -8806
الرياضررية والترررويح للعمررل بجامعررة اعمررام عبررد الرررحمن بررن عيصررل بالمملكررة العربيررة السررعودية للعررام األسررتاذ بقسررم اعدارة 
م ، بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اعدارة الرياضرية والتررويح بجلسرته 31/8/2022م حتى 1/9/2021الثامن إعتبارًا من 

 م.4/5/2021( بتاريخ 185رقم )
 و      اجلا. :  ق  ر
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(6) 
مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديرد إعرارة السريد األسرتاذ الردكتور/ أحمرد جرالل سرليم. األسرتاذ بقسرم  -8807

م حتررى 1/9/2021اعدارة الرياضررية والترررويح للعمررل بجامعررة حائررل بالمملكررة العربيررة السررعودية للعررام السررابع إعتبررارًا مررن 
 م.4/5/2021( بتاريخ 185قسم اعدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )م ، بناًء على موافقة مجلس 31/8/2022

 و      اجلا. :  ق  ر

مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديد إعارة السيد األسرتاذ الردكتور/ أحمرد عبرد الحميرد قطرب. األسرتاذ  -8808
عيصررررل بالمملكررررة العربيررررة السررررعودية للعررررام التاسررررع إعتبررررارًا مررررن بقسررررم اعدارة الرياضررررية والترررررويح للعمررررل بجامعررررة الملررررك 

( 185م ، بنررراًء علرررى موافقرررة مجلرررس قسرررم اعدارة الرياضرررية والتررررويح بجلسرررته رقرررم )31/8/2022م حترررى 1/9/2021
 م.4/5/2021بتاريخ 

 و      اجلا. :  ق  ر

إعرارة السريد األسرتاذ الردكتور/ مصرطفى إبرراهيم أحمرد. األسرتاذ مذكرة مقدمة من إدارة شئون العراملين بالكليرة بشرأن تجديرد  -8809
م 1/9/2021بقسم علوم الصرحة الرياضرية للعمرل بجامعرة أم القررى بالمملكرة العربيرة السرعودية للعرام العاشرر إعتبرارًا مرن 

 م.9/5/2021( بتاريخ 82م ، بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )31/8/2022حتى 

 و      اجلا. :  ق  ر

مررذكرة مقدمررة مررن إدارة شررئون العرراملين بالكليررة بشررأن اقتررراح تجديررد أجررازة السرريدة الرردكتورة/ مررروة محمررد مجرردي. األسررتاذ  -8810
المسرراعد بقسررم علرروم الصررحة الرياضررية بالكليررة لمرافقررة الرر وا السررتمراره فرري العمررل بالمملكررة العربيررة السررعودية لمرردة عررام 

م. بناًء على موافقرة مجلرس قسرم علروم الصرحة الرياضرية بجلسرته 31/8/2022م حتى 1/9/2021في الفترة من  خامس
 م.9/5/2021( بتاريخ 82رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر
ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـ:ــس لسً 

ـ)تسجيمـأبم ثـإنت جـي م ـ(
العلمررررررري للسرررررررادة األتررررررري أسرررررررمائهم بنررررررراًء علرررررررى موافقرررررررة مجرررررررالس األقسرررررررام  إقترررررررراح تسرررررررجيل أبحرررررررا  اعنتررررررراا -8811

ـم.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228المختصة وقرار لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )
 

  نو ن   بحث  إلس  ع
 BSCدراسة تحليلية ألنشطة اللجنة البارالومبية في ضوء القياس المتوازن  أ.د/ إب  ه   ح ألن إب  ه   1

 أ.ع.د/ أحاد محاد أحاد أبو   ألزيد 2
 أ.ع.د/ مؤمن طف  د   نع  

 اعتصال اعداري وعالقته بفاعلية إتخاذ القرار ببعض اعتحادات الرياضية

 تحقيق التنافسية بحمامات السباحة اليقظة اعستراتيجية ودورها في أ.ع.د/ مؤمن طف  بد   نع   3
 السياسات اعدارية وعالقتها بمستوى اعنجاز باعتحاد المصري للتايكوندو أ.ع.د/ أحاد محاد أحاد أبو   ألزيد 4

التنمرررر اعداري وعالقتررره بمسرررتوى الثقافرررة التنظيميرررة لررردى العررراملين بررر دارات رعايرررة  د/  ا و أحاد محاد 5
 الشباب بجامعة أسيوط

 

ضو بط  إل تز ع ب بشأنو      اجلا م  مخاطبة    ألد أ.د/ و ألل   يل ة  شئون   در سات   عل ا و  بحوث  :  ق  ر
هألئة   تدريا   اتقدمألن  لت ق ة  درجة أستات أو أستات م ا د    جألل أبحاث  إلنتاج   علاا  ل ادظ أ ضا 

 ، و قا   اا يلا:
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                                                (7) 
ع( 2022 – 2019( مـن عو  ـد ونظـاع  اـل   لجـان   علا ـة   ـدورظ   ثا ثـة )28 إل تـز ع بـنا   اـادظ ) -1

جيىىأ أ  يكىىو   لألىىا األحبىىا  املقدمىىة علىى  األقىىل ق التتقىى  الىىدقيا للمتقىىدم "التتقىى  الىىذ    )و  تــا نصــت  لــى 

على  اللجنىة التيكيىد على  نوعيىة األحبىا  املضلىوه إضىافتعا         سيحقل عل  اللقىأ الدلمىي عليىه" وق نالىة إعىادة التقىدم       

 (.ليتقدم بعا
 جنة   در سات   عل ا بأع اع   يل ة بإ ـد د ب ـان بت ـج الت أبحـاث  ذنتـاج   علاـا ذ ضـا    ق ـ   قوع  -2

 موضحا  باا  دد  ذبحاث   ا جلة  ا   تخصا   عاع و دد  ذبحاث   ا جلة  ا   تخصا   دعأل .
يوضــح  ــا خطــاب   ق ــ    اوجــف إ ــى    ــألد أ.د/ و ألــل   يل ــة  شــئون   در ســات   عل ــا. نــو   ذبحــاث  -3

 دعأل ( م  إر اق ما يلا : -  ا جلة ) اع  
 دقيق( معتمد من لجنة الدراسات العليا بالقسم ورئيس القسم. –بيان عدد األبحا  المسجلة للعضو )عام  -أ

 علمي. )مرفق(إستمارة تسجيل بحث إنتاا  -ب
  قوع  جنة   در سات   عل ا بإ د د ناوتج با خطو ت  إلست شادية  نش   ذبحاث من   في ظ إ ى   نش . -4

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(ـ
إقتراح منح الباحث/ إبراهيم علي إبراهيم علي. المقيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة )مرن الخرارا( درجرة  -8812

"تأثيرـبرن مجـتلريب ـبإستخلامـأس وبـا تلريبـا تب ل  ـي ىـ الماجستير في التربية الرياضية بعنوان
بناًء على موافقة مجلس قسرم التردريب الرياضري بعضـا متغيراتـا بلنيةـوا مه ريةـ ن شئ ـكرةـا قلم"ـ

الدراسرررات العليرررا والبحرررو  م، وقررررار لجنرررة 19/5/2021( المنعقررردة بتررراريخ 201وعلررروم الحركرررة بجلسرررته رقرررم )
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحرث/ علري مراهر عبرد المالرك محمرد. المقيرد بقسرم المنراهج وتردريس التربيرة الرياضرية  -8813

"برنـ مجـتع يمـ ـقـ ئمـي ـىـنمـوذجــــــ)من الخرارا( للحصرول علرى درجرة دكتروراه الفلسرفة فري التربيرة الرياضرية بعنروان 
وتشرركيل هيئررة اعشرررا  مررن  ميــذـا مرم ــةـاإلبتلائيــة"ا فورمــ تـوأثــرهـي ــىـنــواتجـا ــتع مـفــ ـكــرةـا ســ ةـ تال

 السادة:
 أستاذ تدريس كرة السلة بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/  ادل ح نا    ألد.      -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحو  سابقًا / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص تدريس كرة السلةد/ و ألد محاد ح ألن م سا.     -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص تدريس كرة السلةد/ أحاد يوسف محاد ح ن.     -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، 4/4/2021( المنعقررردة بتررراريخ 194المنررراهج وترردريس التربيرررة الرياضررية بجلسرررته رقررم )بنرراًء علرررى موافقررة مجلرررس قسررم 

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228وقرار لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر
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(8) 

إقترررراح تسرررجيل البحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/ يوسرررف مسرررعود حسرررن عطيرررة. المقيرررد بقسرررم اعدارة الرياضرررية والتررررويح )مرررن  -8814
ـإللارةـاثمــلاثــــالخررارا( للحصررول علررى درجررة دكترروراه الفلسررفة فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان  "إســتراتيجيةـمقترمــة

 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة: كورون "ا ري ضيةـب إلتم لـا مصريـ كرةـا قلمـف ـضوءـج ئمةـ
 أستاذ اعدارة الرياضية بقسم اعدارة الرياضية والترويحأ.د/ جاال محاد  لا يوسف.  -1

 وعميد كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 أستاذ اعدارة الرياضية بقسم اعدارة الرياضية والترويحأ.د/ حازع  اال   دين  بد   عظ  .   -2

 لية التربية الرياضية / جامعة أسيوطبك
 مدرس بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة كرة القدمد/ ه    صا ح  بد   جو د.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
رار لجنرة م، وقر4/5/2021( المنعقردة بتراريخ 185بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اعدارة الرياضرية والتررويح بجلسرته رقرم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  ق  ر

إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ عيون أحمد محمد. المقيد بقسم علوم الصحة الرياضرية )مرن الخرارا( للحصرول  -8815
"تأثيرـبرنـ مجـثق فـةـصـميةـبإسـتخلامـا برمجـةـا  غويـةـــــــعلى درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان 

وتشركيل هيئرة اعشررا   ث نيـةـمـنـا تع ـيمـاثس سـ "ــــا عصبيةـي ىـمستوىـا س وكـا صم ـ ليـتالميـذـا م قةاـ 
 من السادة:

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ ساأل  محاد محا   دين أبو شادي.-1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 لتربوية والنفسية الرياضيةأستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم اأ.د/  ااد ساأل  محاود.    -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص تربية صحيةأ.ع.د/ ن  ين نادي  بد   جألد.      -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

م، وقرررار لجنرررة 9/5/2021المنعقرردة بترراريخ ( 82بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسرررم علرروم الصررحة الرياضررية بجلسررته رقرررم )
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

إقتراح تسجيل البحرث المقردم مرن الباحرث/ أحمرد مخترار أحمرد حسرين. المقيرد بقسرم علروم الصرحة الرياضرية )مرن الخرارا(  -8816
"تــأثيرـبرنــ مجـتــأهي  ـمــاـا عــالجـا يــلويـي ــىــللحصررول علررى درجررة دكترروراه الفلسررفة فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 

 يئة اعشرا  من السادة:وتشكيل ه يضالتـا وجهـا متأثرهـبخ اـمفصمـا فكـا صلف "
 أستاذ اعصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة       أ.د/ محاود  اروق صب ه  بد هللا.-1

 الرياضية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم الروماتي م والتأهيل البدني والطب الطبيعي أ.د/ صفا   لا جاال   دين ما  ن.    -2

 بكلية الطب / جامعة أسيوط
م، وقرررار لجنرررة 9/5/2021( المنعقرردة بترراريخ 82بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسرررم علرروم الصررحة الرياضررية بجلسررته رقرررم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )
 و      اجلا. : ق  ر 
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(9) 

إقترررراح تسرررجيل البحرررث المقررردم مرررن الباحثرررة/ مرررروة مصرررطفى محمرررد توفيرررق. المقيررردة بقسرررم علررروم الصرررحة الرياضرررية )مرررن  -8817
"تـأثيرـبرنـ مجـتمرينـ تـتأهي يـةـمـليمــــــالخارا( للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربيرة الرياضرية بعنروان 

وتشركيل هيئرة اعشررا  مررن  ا كتـ ـا مصــ بةـبـ  تملقـا جلئـ ـ ـلىـا ري ضـيين"ــــــبـ  كوالجينـي ـىـأربطـةـمفصـمــــ
 السادة:

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية          أ.د/  ااد   دين شعبان  لا .-1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 الجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام أستاذ جراحة العظام بوحدةأ.د/ محاد مصطفى عطب.    -2
 بكلية الطب / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص تربية صحيةد/ أحاد محاود  ثاان  بد   جألد.   -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

م، وقرار لجنة 9/5/2021بتاريخ ( المنعقدة 82بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

إقترراح تسررجيل البحررث المقردم مررن الباحررث/ أحمرد محمررد أحمررد صررالح. المقيرد بقسررم علرروم الصرحة الرياضررية )مررن الخررارا(  -8818
"تــأثيرـبرنــ مجـتــأهي  ـي ــىـا عضــالتـا متــأثرةـللحصررول علررى درجررة دكترروراه الفلسررفة فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 

 من السادة:وتشكيل هيئة اعشرا   بإ ته بـوترـأكي سـ لىـا ري ضيين"
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ ساأل  محاد محا   دين أبو شادي.-1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 أستاذ اعصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة  أ.د/ محاود  اروق صب ه  بد هللا. -2

 الرياضية / جامعة أسيوطالرياضية بكلية التربية 
م، وقرار لجنة 9/5/2021( المنعقدة بتاريخ 82بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
إقترراح تسرجيل البحررث المقردم مررن الباحثرة/ هنررد فتحري محمرد علرري. المقيردة بقسررم اعدارة الرياضرية والترررويح )مرن الخررارا(  -8819

"خطةـمقترمةـإلستثم رـأنشطةـاإلتم لـا مصـريـ  كـرةـــللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 
 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة : ا ط ئرة"

 أستاذ إدارة الرياضات المائية بقسم اعدارة الرياضية والترويح    /  ا و محاد إب  ه  .أ.د -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاذ مساعد بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة الكرة الطائرةد/  صات محاد سألد.       -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص ألعاب المضرب بكلية التربية الرياضية د/ محاد ح ألن إب  ه  .  -3
 / جامعة أسيوط

م، وقررار لجنرة 4/5/2021( المنعقردة بتراريخ 185بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اعدارة الرياضرية والتررويح بجلسرته رقرم )
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228رقم )الدراسات العليا والبحو  بجلستها 

 و      اجلا. :  ق  ر
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(10) 
إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ محمد صالح محمد علي. المقيد بقسرم اعدارة الرياضرية والتررويح )مرن الخرارا(  -8820

ــلخمـــللحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان  ــ ـكم ــالمـاإل كترون ــيةــ "اإلي  ســي مةـا ري ض
 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة : بجمهوريةـمصرـا عربية"

 أستاذ الترويح الرياضي بقسم اعدارة الرياضية والترويحأ.د/ إب  ه   ح ألن إب  ه  .    -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مساعد بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص الرياضات المائيةأستاذ د/ مؤمن طف  بد   نع  .   -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص مالكمة بكلية التربية الرياضية د/  ا و أحاد محاد.        -3
 / جامعة أسيوط

م، وقرار لجنة 4/5/2021( المنعقدة بتاريخ 185ترويح بجلسته رقم )بناًء على موافقة مجلس قسم اعدارة الرياضية وال
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

إقترررراح تسرررجيل البحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/ محمرررود علررري محمرررد. المقيرررد بقسرررم اعدارة الرياضرررية والتررررويح )مرررن الخرررارا(  -8821
"نمـوذجـمقتـرلـ  تع قـبـا ـو يف ـ تمسـينـا ميـلةـــــــللحصول علرى درجرة الماجسرتير فري التربيرة الرياضرية بعنروان 

 من السادة :وتشكيل هيئة اعشرا   ا تن فسيةـب إلتم لـا مصريـ  ك راتيه"
 أستاذ اعدارة الرياضية ورئيس قسم اعدارة الرياضية أ.د/ ر ن ا م سا أبو   عباس  بد   عزيز.     -1

 والترويح بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص رياضات الدفاع عن النفسد/ أحاد محاد أحاد أبو   ألزيد. -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم اعدارة الرياضية والترويح تخصص رفع األثقال د/ مصطفى  نت  زيد ن   ج.      -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
وقررار لجنرة  م،4/5/2021( المنعقردة بتراريخ 185بناًء على موافقرة مجلرس قسرم اعدارة الرياضرية والتررويح بجلسرته رقرم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  ق  ر

إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ محمرد مصرطفى أحمرد سريد. المقيرد بقسرم علروم الصرحة الرياضرية )مرن الخرارا(  -8822
ــ تـــللحصرررول علرررى درجرررة الماجسرررتير فررري التربيرررة الرياضرررية بعنررروان  ــتخلامـتمرينـ ــأهي  ـبإسـ ــ مجـتـ ــأثيرـبرنـ "تـ

نـا كفــ ءةـا مركيــةـ لطفــ مـا تســهيالتـا عصــبيةـا عضــ يةـ  مســتقبالتـا مســيةـمــاـا تــل يكـي ــىـتمســـي
 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة : ا مص بينـب  ش مـا لم غ "

 أستاذ اعصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة  أ.د/ محاود  اروق صب ه  بد هللا. -1
 الرياضية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص إصابات رياضية  د/ محاد  اروق إب  ه  .   -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

م، وقرار لجنة 9/5/2021( المنعقدة بتاريخ 82بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 .م10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر
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(11) 

إقترررراح تسرررجيل البحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/ علررري محمرررود علررري عبرررد العرررال. المقيرررد بقسرررم علررروم الصرررحة الرياضرررية )مرررن  -8823
"ل يـمـإرشـ ليـ رجـراءاتـاإلمتراليـةـ  وق يـةــــــالخارا( للحصول على درجة الماجستير في التربيرة الرياضرية بعنروان 

 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة : بمم م تـا سب مة"ـ(19منـفيروسـ)كوفيلـ
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية          أ.د/  ااد   دين شعبان  لا .-1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 ص تربية صحيةأستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية تخصأ.ع.د/ ن  ين نادي  بد   جألد.      -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 أستاذ مساعد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص سباحةأ.ع.د/  زظ  اال بدر.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقرار لجنة 9/5/2021( المنعقدة بتاريخ 82بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

إقترراح تسررجيل البحرث المقرردم مرن الباحررث/ أحمرد عبررد المحسرن أحمررد. المقيرد بقسررم علروم الصررحة الرياضرية )مررن الخررارا(  -8824
"تـأثيرـبرنـ مجـتـأهي  ـ تمسـينـلاويـةـقـوسـا قـلمــــــــللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنروان 

 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة : ويالقتهـب  ثب تـا قوام ـ لىـاثطف م"
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية          أ.د/  ااد   دين شعبان  لا .-1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص إصابات رياضيةد/ إس     طا   احادي أبو شعأل ظ.   -2

 تربية الرياضية / جامعة أسيوطبكلية ال
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص تربية صحيةد/ أحاد محاود  ثاان  بد   جألد.   -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقرار لجنة 9/5/2021( المنعقدة بتاريخ 82بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228العليا والبحو  بجلستها رقم )الدراسات 

 و      اجلا. :  ق  ر

إقتررراح تسرررجيل البحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/ حلمررري سرررليمان حلمرري. المقيرررد بقسرررم علررروم الصرررحة الرياضرررية )مرررن الخرررارا(  -8825
ري ضـ ـمقتـرلـ  مـلـمـنـاـالمـا عضـالتـــــــ"برنـ مجـوقـ ئ ـــللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضرية بعنروان 

 وتشكيل هيئة اعشرا  من السادة : ا متأثرةـبإستخلامـاثجهلةـا ذكيةـ طالبـا مرم ةـا ث نوية"
 أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص تربية صحيةأ.ع.د/ ن  ين نادي  بد   جألد.     -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص إصابات رياضيةد/ محاد  اروق إب  ه  .   -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقرار لجنة 9/5/2021( المنعقدة بتاريخ 82بناًء على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.10/5/2021لمنعقدة بتاريخ ( ا228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر
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ـ(12)
ـ)إي لةـقيلـطالبـلراس تـي ي (ـ

إقتراح إعادة قيد الطالب األتي أسمائهم بعد سدادهم الرسوم الدراسية المقررة، بناًء على موافقة مجالس األقسرام المختصرة  -8826
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228والبحو  بجلستها رقم )، وقرار لجنة الدراسات وقرار لجنة الدراسات العليا 

 )قسم علوم الصحة الرياضية(  باحثة / زينب م  د محاد م  د.                     -1
 )قسم علوم الصحة الرياضية(  باحث /  لا محاد  لا  بد   عال.               -2
 )قسم اعدارة الرياضية والترويح(  باحث / محاد صالح محاد  لا.                  -3

 و      اجلا. :  ق  ر

ـ)قيلـطالبـلراس تـي ي (
علررى أن م ، 2020/2021بمرحلررة الرردكتوراه للعررام الجررامعي )بصرفة مبدئيررة( إقترراح قيررد الطررالب الوافرردين األترري أسررمائهم  -8827

، بنراًء علرى قررار لجنرة الدراسرات العليرا م 1/8/2021حترى   30/7 عقد إمتحان تأهيلي دكتوراه لهرم خرالل الفتررة مرنيتم 
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228والبحو  بجلستها رقم )

 بندر محمد سمير -2  محمد جار هللا ربيع -1
 نوا  غازي محمد منير العتبيبي -4  دليم عايض علي العجمي -3
 هللا ال روةوليد محمد عبد  -6  عمر محمد عبد هللا فالح عبيد -5
 عبد هللا فهد صغير الوطيان -8  العجمي خالد ناصر فهد محمد حمد -7
 مبارك عيد حمود عبيد الهاجري  -10  العن ي  محمد حمد حسن عبد مرزوق  -9

 مشاري عيصل أحمد محمود -12  خالد فهد مسير تومان -11
 دهش راكان سلمان عيصل -14  سالم عبد اللطيف إبراهيم سليمان -13
 الدوسري  مناحي فهد فالح سالم -16  زيد خالد زيد مشهور مسيلم -15
 وليد فالح مبارك سعد مسعد -18  ناصر خلف بدر ماشع الذيب -17
 فجر محمد علي أحمد حسين -20  يوسف مضحي غدير نهار الحسيني -19
 غريب ضاري غريب رحيل -22  عيصل بندر رشم دهش العطير -21
 مشعل نمر فالح العيبان فالح -24  مجبل الشختليفهد سعد علي  -23
 محمد سعد راشد مساعد حمود -26  ضرناصر عبيد خليف حوي -25
 محمد جهاد صعق عبود نقا -28  عبد الع ي  منيف فهيد سلطان -27
 علي عبد السالم علي نقي حجي -30  ياسر عادل جاسم أحمد الذكر هللا -29
 مبارك فوزي يوسف عيسى أحمد -32  الرشيديمحمد عبيد سعد سودان  -31
 عمار حسين حجي عبد هللا -34  شاهين عبد هللا عبد الع ي  عبد هللا -33
 مبارك سعد حميان معتوق عجير -36  عيسى مبارك سعد مطلق مداد -35
 صباح دخيل صباح دخيل بداح العدواني -38  طالل محمد جازع محمد عبد الهادي -37
 عادل سعيد محمد عوض شاهر العن ي  -40  محمد فراا زيد هاجد محمدناصر  -39
 محمد حمد علي جابر سهيل المطيري  -42  بدحة ناصر سالم ناصر العكشان -41
 عبد الوهاب حمدان علي مرك  حمود -44  عبد الع ي  أحمد عبدهللا محمد عامر -43
 عبد هللا حسن عبد هللا أمينمبارك  -46  طالل عالء عبد الكريم عبد هللا علي -45
  فاطمة هادي عيد حجاا العازمي -48  محمد حميدي سعدون حميدي -47

 و      اجلا. :  ق  ر
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(13) 

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س بعً 
حترى  3/6م  خرالل الفتررة مرن 2020/2021إقتراح عقد اعمتحانات النظرية للفصل الدراسري الثراني مرن العرام الجرامعي  -8828

 م.23/5/2021( المنعقدة بتاريخ 197م ، بناًء على موافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )22/6/2021
 و      اجلا. :  ق  ر

إقتررراح إعتمرراد أسررماء السررادة أعضرراء هيئررة الترردريس القررائمين بوضررع اعمتحانررات النظريررة للفصررل الدراسرري الثرراني للعررام  -8829
م ، بنرراًء علررى مررا ورد مررن أقسررام الكليررة وبعررض الكليررات األخرررى ، وموافقررة لجنررة شررئون التعلرريم 2020/2021الجررامعي 

 م.23/5/2021( بتاريخ 197والطالب بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  ق  ر

م ، بنراًء 2020/2021إقتراح إعتمراد تشركيل تصرحيح المقرررات العمليرة والنظريرة للفصرل الدراسري الثراني للعرام الجرامعي  -8830
( بتراريخ 197على ما ورد من أقسام الكلية وبعض الكليات األخرى ، وموافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقرم )

 م.23/5/2021
 و      اجلا. :  ق  ر

بنراًء علرى م 2020/2021إقتراح إعتماد تشكيل لجان رصد الدرجات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  -8831
  م وفقًا لما يلي:23/5/2021( بتاريخ 197موافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 
 

  جنة رصد درجات   ف عة  ذو ى   :

 رئيساً  أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -1

 عضواً  أ.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم -2
 عضواً  أ.د/ أحمد صالح الدين محمد قراعة -3

 عضواً  أ.د/ محمود حسن حسين العربي -4

 عضواً  أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -5

 عضواً  أ.د/ عادل حسني السيد -6
 عضواً  أ.د/ سمر مصطفى حسين -7

 عضواً  أ.د/ ياسر حسن حامد -8

 عضواً  أ.د/ طارق صالح الدين سيد -9

 عضواً  إنجي عادل متوليأ.د/  -10

 عضواً  أ.د/ خالد محمد عبد الكريم -11

 عضواً  د/ مؤمن طه عبد النعيم -12
 عضواً  د/ شيماء علي محمد لولي -13
 عضواً  د/ مروة رمضان محمود -14
 عضواً  د/ عمرو سيد حسن -15
 عضواً  د/ حاتم فتح هللا محمد -16
 عضواً  د/ مروة صبري إبراهيم -17
 عضواً  د/ الحسين صالح محمد -18
 عضواً  د/ أحمد محمد حسين -19
 عضواً  د/ خالد أبو السعود عبد هللا -20
 عضواً  د/ أسامة السيد تمام -21
 عضواً  د/ أحمد يوسف محمد -22
 عضواً  د/ إسراء عطا المحمدي أبو شعيره -23
 عضواً  د/ محمد حسين إبراهيم -24
 عضواً  د/ بسام صالح محمد -25
 عضواً  د/ هبة رشوان علي رشوان -26
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(14) 

 عضواً  الدين علي مصطفى د/ علي نور -27
 عضواً  د/ بسام السيد محمد عبد هللا -28
 عضواً  د/ محمد محمود صالح الدين -29
 عضواً  د/ محمد السيد شاكر عباس -30
 عضواً  د/ محمد مهران مهران حسني -31
 عامل العامل / معرو  عبد الحي عبد الجواد 

  جنة رصد درجات   ف عة   ثان ة :

 رئيساً  أيمن عبده محمدأ.د/  -1

 عضواً  أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة -2

 عضواً  أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -3

 عضواً  أ.د/ عماد سمير محمود -4
 عضواً  أ.د/ عاصم صابر راشد -5
 عضواً  أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم -6
 عضواً  أ.د/ إيمان سيد أحمد -7
 عضواً  أ.د/ محمود فاروق صبره -8
 عضواً  د/ محمد إبراهيم علي -9

 عضواً  د/ محمد صالح أحمد فالح -10
 عضواً  د/ أحمد إسماعيل أحمد -11
 عضواً  د/ بالل سيد هاشم -12

 عضواً  د/ السيد علي عبدهللا شبيب -13
 عضواً  د/ هبة محمد راتب أبو جازية -14
 عضواً  د/ ع ة كمال بدر عبد العال -15
 عضواً  عبد الجوادد/ هيسم صالح  -16
 عضواً  د/ وليد محمد حسين -17
 عضواً  د/ وليد صالح عبد الجواد -18
 عضواً  د/ شيماء ماهر أحمد محمد -19
 عضواً  د/ ناهد محمد عبد اللطيف -20
 عضواً  د/ دينا عبد الرحيم مهنى -21
 عضواً  د/ والء بدري كامل -22
 عضواً  د/ آالء أحمد محمد الطاهر -23
 عضواً  د/ أمل نادي محمد مسعود -24
 عضواً  د/ ليلى عبد هللا حامد -25
 عضواً  د/ أحمد محمود محمد جالل -26
 عامل مصطفى عرابي محمد العامل/ 

  جنة رصد درجات   ف عة   ثا ثة  : 

 رئيساً  أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب -1

 عضواً  أ.د/ عمرو محمد إبراهيم -2
 عضواً  محمودأ.د/ بهاء سيد  -3
 عضواً  أ.د/ محمود عطية بخيت -4

 عضواً  أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس -5
 عضواً  أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة -6
 عضواً  أ.د/ صالح عبد الجابر عبد الحافظ -7
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(15) 

 عضواً  د/ عصمت محمد سيد -8
 عضواً  د/ رشا ربيع فهمي -9
 عضواً  د/ صالح عبد القادر عتريس -10

 عضواً  د/ طارق محمد عبد هللا بخيت -11
 عضواً  د/ مصطفى عنتر زيدان -12
 عضواً  د/ محمد عوض عبد الحليم -13
 عضواً  د/ عمرو أحمد محمد -14
 عضواً  د/ محمد محمود محمد عبد الرحيم -15

 عضواً  د/ محمد حسن السيد -16
 عضواً  د/ رانيا صديق عبد اللطيف -17

 عامل عبد الكريمالعامل / مصطفى  
  جنة رصد درجات   ف عة     بعة + الئحة عدياة :

 رئيساً  أ.د/ عماد الدين شعبان علي -1

 عضواً  أ.د/ صالح محمد صالح -2
 عضواً  أ.د/ محمد إبراهيم محمود -3
 عضواً  أ.د/ حازم كمال الدين عبد العظيم -4

 عضواً  أ.د/ أحمد خضري محمد -5

 عضواً  الموجود عبد العظيمد/ خالد عبد  -6

 عضواً  د/ شيماء صالح سيد -7
 عضواً  د/ ليلى جمال مهنى -8
 عضواً  د/ عبد الرحمن حسين إبراهيم -9

 عضواً  د/ بكر أنور تهامي محمد -10
 عضواً  د/ األمير عبد الستار حسن -11
 عضواً  د/ عصام محمود علي -12
 عضواً  د/ أحمد عادل تميم محمد -13
 عضواً  د/ أحمد محمد عثمان -14
 عضواً  د/ محمد سعد محمد عبد القادر -15
 عامل العامل / طلعت عبد المجيد 

  جنة رصد   ت  كاا :

 رئيساً  أ.د/ كمال سليمان حسن -1

 عضواً  أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم -2
 عضواً  أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم -3

 عضواً  أ.د/ مدحت شوقي طوس -4

 عضواً  حامد حسين أحمدأ.د/  -5

  عامل العامل/ صفوت عبد الحكيم سيد 
 و      اجلا. :  ق  ر

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
مرذكرة مقدمرة مرن إدارة شرئون العراملين بالكليرة بشرأن تجديررد إعرارة السريد األسرتاذ الردكتور/ محمرد ضراحي عبراس. األسررتاذ  -8832

بقسررم الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة للعمررل بجامعررة الملررك عيصررل بالمملكررة العربيررة السررعودية للعررام التاسررع إعتبررارًا مررن 
( 201بجلسرته رقرم )التدريب الرياضي وعلوم الحركة فقة مجلس قسم م ، بناًء على موا31/8/2022م حتى 1/9/2021

 م.19/5/2021بتاريخ 

 و      اجلا. :  ق  ر
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(16) 

مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكلية بشأن تجديرد إعرارة السريد األسرتاذ الردكتور/ وليرد إبرراهيم أحمرد علري. األسرتاذ  -8833
بالمملكرررة العربيرررة السرررعودية للعرررام التاسرررع إعتبرررارًا مرررن  الرياضرررية للعمرررل بجامعرررة حائرررلبقسرررم المنررراهج وتررردريس التربيرررة 

بجلسرررته رقرررم  المنررراهج وتررردريس التربيرررة الرياضررريةم ، بنررراًء علرررى موافقرررة مجلرررس قسرررم 31/8/2022م حترررى 1/9/2021
 م.15/5/2021( بتاريخ 195)

 و      اجلا. :  ق  ر
محمرد محمرد عبرد الع ير  الردكتور/ األسرتاذ مذكرة مقدمة من إدارة شئون العاملين بالكليرة بشرأن اقترراح تجديرد أجرازة السريد  -8834

فرري العمررل بالمملكررة العربيررة  اها السررتمرار ة بالكليررة لمرافقررة ال وجررترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة ال. األسررتاذ بقسررم أحمررد 
التردريب الرياضري بنراًء علرى موافقرة مجلرس قسرم م. 31/8/2022م حترى 1/9/2021لفترة مرن ل رابعالسعودية لمدة عام 

 م.19/5/2021( بتاريخ 201بجلسته رقم ) وعلوم الحركة
 و      اجلا. :  ق  ر

مررذكرة مقدمررة مررن إدارة شررئون العرراملين بالكليررة بشررأن اقتررراح تجديررد أجررازة السرريد األسررتاذ الرردكتور/ طررارق محمررد جررابر.  -8835
األستاذ بقسم المناهج وتردريس التربيرة الرياضرية بالكليرة لمرافقرة ال وجرة السرتمراراها فري العمرل بالمملكرة العربيرة السرعودية 

بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم المنرراهج وترردريس التربيررة م. 31/8/2022تررى م ح1/9/2021لمرردة عررام سررابع للفترررة مررن 
 م.15/5/2021( بتاريخ 195الرياضية بجلسته رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر
إقتررراح تسررجيل أبحررا  اعنترراا العلمرري للسررادة األترري أسررمائهم بنرراًء علررى موافقررة مجررالس األقسررام المختصررة وقرررار لجنررة  -8836

ـم.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228العليا والبحو  بجلستها رقم )الدراسات 
 

  نو ن   بحث  إلس  ع
 اياس الثقافة التدريبية لدى مدربي رياضة المبارزة رشا رب    ااا  لا   دين 1

 Training Program using “BattleRop” and its effect on some  لا نور   دين  لا مصطفى 2
physical variables and the effectiveness of straight punch 

Moumnting for Tackwondo Players” 
 

 و      اجلا. :  ق  ر
إقترررراح إعرررادة تشررركيل لجنرررة المناقشرررة والحكرررم للبحرررث المقررردم مرررن الباحرررث/ مصرررطفى أحمرررد عبرررده. المقيرررد بقسرررم التررردريب  -8837

"تــأثيرـاســتخلامـتــلريب تــالرياضرري وعلرروم الحركررة للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 
 من السادة: ا كرةـا ط ئرةـج وسـ"ـا قوةـا و يفيةـي ىـبعضـا متغيراتـا بلنيةـوا مه ريةـ اليب ـ

 أستاذ تدريب الكرة الطائرة المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةمحاد أحاد محاد   حفناوي.  أ.د/  -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(

 التربوية والنفسية الرياضيةأستاذ علم النفس الرياضية بقسم العلوم  بد   حك   زرق  بد   حك  .  أ.د/  -2
 / جامعة أسيوط )مشرفًا(لشئون الدراسات العليا والبحو  كلية التربية الرياضية ووكيل 

 علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسة الرياضيةأستاذ .  أحاد  بد   عاطا ح ألنأ.د/  -3
 ًا()مناقش بكلية التربية الرياضية / جامعة جنوب الوافدي

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص. م وظ رمضان محاود  ثاانأ.ع.د/  -4
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(كرة طائرة تدريب رياضي 

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصصأ.ع.د/ طارق محاد  بد هللا بخألت.  -5
 كرة طائرة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(تدريب رياضي 

، وقررار لجنرة م19/5/2021( بتراريخ 201بناًء علرى موافقرة مجلرس قسرم التردريب الرياضري وعلروم الحركرة بجلسرته رقرم )
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر
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                                             (17) 
إقتراح تشكيل لجنرة المناقشرة والحكرم للبحرث المقردم مرن الباحثرة/ بسرمة إمرام سريد. المعيردة بقسرم التردريب الرياضري وعلروم  -8838

"تــأثيرـبرنــ مجـتــلريب ـمقتــرلـبإســتخلامــالحركررة للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 
مـمـواجلـ ـلىـت ميـذاتـا مرم ـةـاإليلاليـةــــــ60ا قلراتـا توافقيةـي ىـمستوىـاثلاءـا مه ريـوا رقم ـ مس بقةـ

 من السادة: ا ري ضية"ـ
 أستاذ تدريب رياضي مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ بقسم التدريب  أ.د/  ؤ د رزق  بد   حك   ح ن.  -1

 الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(
 أستاذ تدريب رياضي مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الرياضي أ.د/ محاود  ط ة بخألت.    -2

 وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية أ.د/ نجال    بدري نور   دين محاد.  -3

 / جامعة حلوان )مناقشًا( 
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصصأ.ع.د/ أحاد إساا ألل أحاد محاد.  -4

 تدريب رياضي مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(
، وقرار لجنة م19/5/2021( بتاريخ 201اًء على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسته رقم )بن

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  ق  ر

األتررري أسرررمائهم بقسرررم التررردريب الرياضررري وعلررروم إقترررراح تسرررجيل أبحرررا  الماجسرررتير للطرررالب الوافررردين الكرررويتيين  -8839
( بتررررراريخ 201الحركرررررة ، بنررررراًء علرررررى موافقرررررة مجلرررررس قسرررررم التررررردريب الرياضررررري وعلررررروم الحركرررررة بجلسرررررته رقرررررم )

 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحو  بجلستها رقم )م19/5/2021
 

  الش  فهألئة  عنوان الرسالة  س    باحث م
الصفات البدنيرة المسراهمة فري المسرتوى الرقمري لسرباحي ال حرف  سل اان محاد   يندري  -1

 على البطن في دولة الكويت
 أ.د/ صا ح محاد صا ح

 أ.د/ خا د محاد  بد   ي ي 
 د/ محاد محاود صالح   دين

لسرباحي ال حرف الصفات البدنيرة المسراهمة فري المسرتوى الرقمري  ما ك  و ز    ا   اطأل ي  -2
 على الظهر في دولة الكويت

 أ.د/ صا ح محاد صا ح
 أ.د/ خا د محاد  بد   ي ي 

 د/ محاد محاود صالح   دين
وضررع مسررتويات معياريررة بدنيررة أنثروبومتريررة عنتقرراء بررراعم الكرررة  يوسف نايف   اطأل ي  3

 الطائرة بدولة الكويت
 أ.د/ محاد أحاد محاد   حفناوي 

 محاود أ.ع.د/ م وظ رمضان
 أ.ع.د/ طارق محاد  بد هللا

 أ.د/ مدحت شوعا طوس اياس الحصائل المعرعية لدى مدربي كرة اليد بدولة الكويت سعود  ويد   عنزي  4
 أ.د/ طارق صالح   دين سألد

 أ.ع.د/  ا و سألد ح ن
تحليررررل اللعررررب الخططرررري ألنررررواع الهجرررروم لرررربعض أنديررررة الدرجررررة     ا مشعل نايف   شا ي  5

 الكرة الطائرة بدولة الكويت األولى في
 أ.د/ محاد أحاد محاد   حفناوي 

 أ.ع.د/ م وظ رمضان محاود
 أ.ع.د/  بد   حان ح ألن إب  ه  

 ناص  بدر   اطأل ي  6
 

بناء مقياس إلكتروني للمهارات الخاصة بالتحليل الحركي الكيفي 
 لمدربي الكرة الطائرة بدولة الكويت

 أ.د/ محاد أحاد محاد   حفناوي 
 أ.ع.د/ خا د  بد   اوجود

 أ.ع.د/  بد   حان ح ألن إب  ه  
 و      اجلا. :  ق  ر
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                                         (18) 

إقتراح قبول العذر المقدم من الطالب الوافدين الكويتيين المقيدين بالفرقة األولى ماجستير األتي أسمائهم،  -8840
م( غياب بعذر مقبول نظرًا 2019/2020م( ، )2018/2019العام الجامعي ) وإعتبار تغيبهم عن إمتحانات

م بعد 2020/2021للظرو  الراهنة في ظل جائحة كورونا ، والسماح لهم بأداء اعمتحانات للعام الجامعي 
 سداد الرسوم الدراسية المقررة:

 ق البغيلي الرشيديماطر محمد ماطر مطل -2محمد سالم طلق محمد ملهاب الرشيدي.           -1
 فالح غ اي دغيمان صهيد المطيري  -4ضاري محمد ماطر مطلق البغيلي الرشيدي.       -3
 نايف ماجد حمد صعينين المطيري. -5

 و      اجلا. :  ق  ر

 عرن حضرور المعسركر الدراسري للفرقررة األتري أسررمائهم الكرويتيين الوافردينإقترراح قبرول العرذر المقردم مررن الطرالب  -8841
م وتأجيلررره للعرررام القرررادم، بنررراًء علرررى موافقرررة لجنرررة شرررئون التعلررريم والطرررالب 2020/2021الثالثرررة للعرررام الجرررامعي 

 م.23/5/2021( المنعقدة بتاريخ 197بجلستها رقم )
 عبد الوهاب غازي عوض   )ثالثة تدريب( -2فجر غانم ضافي.     )ثالثة تدريس(             -1

 و      اجلا. :  ق  ر

إقتراح قبول العذر المرضي المقدم من الطالبة/ سارة شيبة صديق. بالفرقة الثالثة )إدارة رياضية( عن حضور  -8842
م وتأجيله للعام القادم، بناًء على موافقة لجنة 2020/2021المعسكر الدراسي للفرقة الثالثة للعام الجامعي 

 م.23/5/2021ريخ ( المنعقدة بتا197شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  ق  ر

للعرررام بقسرررم علررروم الصرررحة الرياضرررية  الباحثرررة/ إيمررران رجرررب أنرررور رجرررب. بمرحلرررة الماجسرررتيرإقترررراح إعرررادة قيرررد  -8843
الرسرروم الدراسررية المقررررة، بنرراًء علررى موافقررة مجلررس قسررم علرروم الصررحة  ابعررد سررداده م2020/2021الجررامعي 

م، وقررار لجنرة الدراسرات العليرا والبحرو  بجلسرتها رقرم 9/5/2021( المنعقردة بتراريخ 82الرياضية بجلسرته رقرم )
 م.10/5/2021( المنعقدة بتاريخ 228)

 و      اجلا. :  ق  ر
 

ـ,,,ف ـذاتـا يومـيصرًاـا ث  ثةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ
              أمني اجمللس        

                رئيس اجمللس                               أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 مـحـمـد عـلـيجـمـال أ.د/ 

 عميد الكلية


