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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م6/7/2021  بتاريخ  (217) رقم

 ، مجلـ  اللليـةبمقـر ااعـة  م6/7/2021 موافـ ال الثالثـا  وميالثانية عشر ظهرًا ة إنه في تمام الساع
ورئــي   مألــد اللليــةعجـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ برئاســة الســألد اذســتات الــد تور/ (217) راــ  مجلــ  اللليــة جتمــ إ

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

 عضواً  و ألل الللية لشئون التعلي  والطالب أ.د/  مال سليمان حسن -1

 عضواً  و ألل الللية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البألئة أ.د/ عادل إبراهي  أحمد -2

 عضواً  و ألل الللية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي  -3

 عضواً  التدريب الرياضي وعلوم الحر ةرئي  اس   أ.د/ محمود حسن حسألن -4
 عضواً رئي  اس  العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ. -5
 عضواً  رئي  اس  المناهج وتدري  التربية الرياضية عاص  صابر راشدأ.د/  -6

 عضواً  اس  اإلدارة الرياضية والترويحرئي   رانيا مرسي أبو العباسأ.د/  -7

 عضوًا من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر ة فؤاد رزق عبد الحكي أ.د/  -8
 عضوًا من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  المناهج وتدري  التربية الرياضية محمود عبد الحلي  عبد اللري أ.د/  -9

 عضوًا من توي الخبرة وعلوم الحر ةأستات متفرغ بقس  التدريب الرياضي  أ.د/ مدحت شواي طوس -10
 عضوًا من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر ةصالح محمد صالحأ.د/  -11
 عضوًا عن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  التربية الرياضية أ.د/ أيمن عبده محمد -12

 عضوًا عن القس  التربوية والنفسية الرياضيةأستات بقس  العلوم  أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -13

 عضوًا عن القس  أستات بقس  اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ إبراهي  حسألن إبراهي  -14
 عضوًا عن القس  أستات بقس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ محمود فاروق صبره -15

 عضواً  باللليةمدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد  أ.د/ ياسر حسن حامد -16
 عضوًا عن اذساتذة المساعدين إلدارة الرياضية والترويحاذستات المساعد بقس  ا أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو الألزيد -17

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوًا من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمألر محمد محي الدين أبو شادي -
 عضواً  رئي  اس  علوم الصحة الرياضية الدين شعبان عليأ.د/ عماد  -

 عضوًا عن القس  أستات بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر ة أ.د/ سمر مصطفى حسألن -

 عضوًا من الخارج و ألل مديرية التربية والتعلي  بأسألوط أ/ محمد إبراهي  الدسواي -

 
  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 

 : األتيجدول األعمال قام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.26/6/2021 بتاريخ( 216) الجلسة رقم محضر -8902
 م.26/6/2021 بتاريخ( 215) الجلسة را  محضرصادق المجل  على  :القرار

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.26/6/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8903
 م.26/6/2021 في المنعقدة السابقةة من ارارات الجلس تنفألذهما ت  أحيط المجل  علمًا ب :القرار
ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
 إقتراح تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية. نيابة عن مجلس الكلية فيما يلي: -8904

 -المهمعععات العلميعععة  -التوقيعععا عامعتمعععاد علعععا المسعععتندات اللاخعععة بالسعععفر لللعععار  عا  عععا ات )امععععارات -1
 المؤتمرات( بعد موافقة مجلس القسم الملتص.

 إعتماد نتائج اممتحانات. -2
 المجل .واف   :القرار

دكتعععوراه( لجميعععا كريجعععي كليعععات التر يعععة  –ما سعععتير  –إقتعععراح فعععتا بعععاط القيعععد ل عععلط الدرالعععات العليعععا ) دبلعععوم  -8905
ا حعععععد م، إعتبعععععارا  معععععن 2021/2022الرياضعععععية عالمعيعععععدين عالمدرلعععععين المسعععععاعدين عالوافعععععدين للععععععام الجعععععامعا 

لجنعععة الدرالعععات العليعععا عالبحعععوم بجلسعععتها رقعععم قعععرار م. بنعععاع  علعععا 19/9/2021م  حتعععا اللمعععيس 5/9/2021
 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230)

 واف  المجل . :القرار

بمدرلة الشهيد محمد  مال أبو اليزيد  ةإقتراح انتداط ا لتاذة / كريمان محمد عبد العظيم محمد. المدرل -8906
للتعليم ا لالي عالحاخلة علا در ة الما ستير في التر ية الرياضية، للمعاعنة في تدريس مقرر )التعبير 

( لاعات عملي بواقا يومين ألبوعيا  8بواقا ) امدارة الرياضية عالترعياالحركي( لمرحلة البكالوريوس بقسم 
( 187م، بناع  علا موافقة مجلس قسم امدارة الرياضية عالترعيا بجلسته رقم )2021/2022للعام الجامعي 
 م.5/7/2021المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :القرار

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
. المعيععد بقسععم محمععود عععادل حسععني السععيدمععذكرة مقدمععة مععن إدارة لععمون العععاملين بالكليععة بشععأن تعيععين السععيد/  -8907

بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم عالكلية عالجامعة. بناع  علعا موافقعة مجلعس  المناهج عتدريس التر ية الرياضية
 م.4/7/2021( بتاريخ 197بجلسته رقم ) المناهج عتدريس التر ية الرياضيةقسم 

 واف  المجل . :القرار
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(3) 
. رانعععدب عبعععد العزيعععز حسعععنالعععدكتور/  بالكليعععة بشعععأن تجديعععد إععععارة السعععيد معععذكرة مقدمعععة معععن إدارة لعععمون الععععاملين -8908

م 1/9/2021للعام الثامن إعتبعارا  معن  دعلة ق را لتاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي ععلوم الحركة للعمل ب
( 203م ، بنعععاع  علعععا موافقعععة مجلعععس قسعععم التعععدريب الرياضعععي ععلعععوم الحركعععة بجلسعععته رقعععم )31/8/2022حتعععا 
 م.5/7/2021 ريخبتا

 واف  المجل . :القرار

عصععام الععدين الععدكتور/ ا لععتاذ مععذكرة مقدمععة مععن إدارة لععمون العععاملين بالكليععة بشععأن اقتععراح تجديععد أ ععا ة السععيد  -8909
بالمملكععة افقععة  ع تععه المعععارة للعمععل بالكليععة لمر  منععاهج عتععدريس التر يععة الرياضععيةالبقسععم  . ا لععتاذلععابان علععي

م. بنعاع  علعا موافقعة مجلعس 31/8/2022م حتعا 1/9/2021في الفتعرة معن  كامسالعر ية السعودية لمدة عام 
 م.4/7/2021 ( بتاريخ197بجلسته رقم ) المناهج عتدريس التر ية الرياضيةقسم 

 واف  المجل . :القرار

عبععد العزيععز عبععد  أيمععنمععذكرة مقدمععة مععن إدارة لععمون العععاملين بالكليععة بشععأن اقتععراح تجديععد أ ععا ة السععيد الععدكتور/  -8910
بالمملكععة افقععة  ع تععه المعععارة للعمععل بالكليععة لمر  التععدريب الرياضععي ععلععوم الحركععةبقسععم المسععاعد الحميععد. ا لععتاذ 

م. بنعاع  علعا موافقعة مجلعس 31/8/2022م حتعا 1/9/2021فعي الفتعرة معن  لادسالعر ية السعودية لمدة عام 
 م.5/7/2021( بتاريخ 203بجلسته رقم ) التدريب الرياضي ععلوم الحركةقسم 

 واف  المجل . :القرار

التعاقععد مععا السععيد الععدكتور/ حسععين أحمععد الحععا  حمععود. )لععورب الجنسععية( لتععدريس مقععرر الجمبععا   تجديععدإقتععراح  -8911
( مععن قععانون تنظععيم الجامعععات. بنععاع  علععا 118بقسععم المنععاهج عتععدريس التر يععة الرياضععية ، ت بيقععا  لععنص المععادة )
 م.4/7/2021( بتاريخ 197موافقة مجلس قسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية بجلسته رقم )

 واف  المجل . :القرار
ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـ:ــس لسً 

ـ)تسجيمـأبم ثـإنت جـي م ـ(
إقتعععععععراح تسعععععععجيل أبحعععععععام امنتعععععععا  العلمعععععععي للسعععععععادة ا تعععععععي ألعععععععمائهم بنعععععععاع  علعععععععا موافقعععععععة مجعععععععالس ا قسعععععععام  -8912

ـم.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230رقم ) الملتصة عقرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها
 

 عنوان البحث اإلس  م
 د/ وال  بدري  امل 1

التحصعععيل المعرفعععي تعععأ ير برنعععامج تعليمعععي بللعععتلدام الرلعععوم الثل يعععة ا بععععاد علعععا 
 عا داع المهارب لدى اللعبات النالمات في رياضة الكاراتيه

التععععععاعني للمعلومعععععات المجزئعععععة علعععععا التحصعععععيل المعرفعععععي  تعععععأ ير إلعععععتلدام العععععتعلم د/ لأللى عبد هللا حامد 2
 عالتشكيلت الدفاعية في كرة السلة

تععأ ير تمرينععات تركيععز امنتبععاه عالتأمععل لفتععرة ع يععزة علععا بعععض ال يالععات العصععبية  د/ محمد سألد حامد 3
 المرتب ة بالسي رة امدراكية لدى الشباط ا خحاع

ـ

 واف  المجل . :القرار
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(4) 
ـلرج تـي ميةــــلكتوراه()منحـ

دكتععوراه در ععة علععوم الصععحة الرياضععية )مععن اللععار ( إقتعراح مععنا الباحععم/ محمععد أحمععد تععوني علععي. المقيععد بقسععم  -8913
تـثثيرـبرنـ متـتمرينـ تـتثهي يـةـمقتـر ـي ـىـإسـتع لةـا كفـ ءةـــــــــ" في التر يعة الرياضعية بعنعوانالفلسفة 

"ـا فسيو وجيةـ ـل ـبعـضـمـ التـإستئصـ مـسـرط نـا ثـليــــــوبعضـا متغيراتـا وظيفيةـ  طرفـا ع ويـ
م، عقعرار 5/7/2021( المنعقعدة بتعاريخ 84بجلسعته رقعم ) علعوم الصعحة الرياضعيةبناع  علعا موافقعة مجلعس قسعم 

 م.4/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

الباحثة/ أمل ر ب محمد عبد العزيز. المقيدة بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية )من اللار ( إقتراح منا  -8914
ـ در ة دكتوراه الفلسفة في التر ية الرياضية بعنوان ـتنميةـ"أثر ـي ى ـا مركية ـا قصة ـبإستخلام برن مت

ـا ق ب ينـ  تع مـا  ي قةـا بلنيةـوا مف هيمـا مركيةـوا علليةـا مس بيةـ ألطف مـا مع قينـذهن يً 
ـبثسيوط ـا فكرية ـا تربية ـبملارس  المناهج عتدريس التر ية الرياضيةبناع  علا موافقة مجلس قسم "

( 230م، عقرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )4/7/2021( المنعقدة بتاريخ 197بجلسته رقم )
 م.4/7/2021المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :القرار

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
در عة الما سعتير فعي التر يعة  تدريب الرياضي ععلوم الحركةبقسم الة . المعيدبسمة إمام ليد/ ةإقتراح منا الباحث -8915

تــثثيرـبرنــ متـتــلريب ـمقتــر ـبإســتخلامـا قــلراتـا توافقيــةـي ــىـمســتو ـاــ لاءـ" الرياضعية بعنععوان
بنععاع  علععا موافقععة "ـمــواجلـ ــل ـت ميــذاتـا مرم ــةـاإليلاليــةـا ري ضــيـةمـ60ا مهــ ريـوا رقمــ ـ مســ بقةـ

م، عقععرار لجنععة 5/7/2021( المنعقععدة بتععاريخ 203بجلسععته رقععم ) التععدريب الرياضععي ععلععوم الحركععةمجلععس قسععم 
 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القرار

تراح منا الباحثة/ ها ر  ابت طلبه. المقيدة بقسم علوم الصحة الرياضية )من اللار ( در ة الما ستير في إق -8916
ـمم فظت ـ التر ية الرياضية بعنوان ـف  ـا جرام  ـا تخلخم ـبعل ـا ص يب  ـا رب ط ـتثهيم ـبرامت "تقويم

ـأسيوطـوا واليـا جليل ( المنعقدة 84بجلسته رقم ) علوم الصحة الرياضيةبناع  علا موافقة مجلس قسم "
 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230م، عقرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )5/7/2021بتاريخ 

 واف  المجل . :القرار

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
بقسععم امدارة  ة. المقيععدقععاعود إلععماعيل دعععاع/ ةإقتععراح تشععكيل لجنععة المناقشععة عالحكععم للبحععم المقععدم مععن الباحثعع -8917

برنــ متـ"الرياضععية عالتععرعيا )مععن اللععار ( للحصععول علععا در ععة دكتععوراه الفلسععفة فععي التر يععة الرياضععية بعنععوان 
 من السادة: "ـمقتر ـ تنميةـا قي لةـاإلبلاييةـ ل ـا ع م ينـف ـمج مـا عروضـا ري ضية
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                                               (5) 
 ألتاذ امدارة الرياضية بقسم امدارة الرياضية عالترعيا ععميد كلية التر ية أ.د/ جمال محمد علي يوسف.       -1

 الرياضية /  امعة أليوط )مشرفا (
 ألتاذ إدارة الرياضات المائية بقسم امدارة الرياضية عالترعيا عمرو محمد إبراهي .              أ.د/  -2

 (أليوط )مناقشا  بكلية التر ية الرياضية /  امعة 
 ألتاذ امدارة الرياضية عرئيس قسم امدارة الرياضية عالترعيارسي أبو العباس عبد العزيز.  رانيا مأ.د/  -3

 ا (شرفبكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )م
 التعبير الحركي المتفرغ بقسم التعبير الحركي عاميقاع الحركيألتاذ      إخالص نور الدين عبد الظاهر. أ.د/ -4

 )مناقشا ( حلوان/  امعة  للبنات بكلية التر ية الرياضية
 ع عن الدفاألتاذ مساعد بقسم امدارة الرياضية عالترعيا تلصص رياضات . أحمد محمد أحمد أبو الألزيدأ.م.د/  -5

 /  امعة أليوط )مشرفا ( التر ية الرياضيةبكلية  النفس
م، عقعرار لجنعة 5/7/2021( المنعقعدة بتعاريخ 187بناع  علا موافقعة مجلعس قسعم امدارة الرياضعية عالتعرعيا بجلسعته رقعم )

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

. المقيعععد بقسعععم امدارة محمعععد  عععاد الكعععريم عبيعععد علعععيإقتعععراح تشعععكيل لجنعععة المناقشعععة عالحكعععم للبحعععم المقعععدم معععن الباحعععم/  -8918
تســويقـخــلم تـ"الرياضععية عالتععرعيا )مععن اللععار ( للحصععول علععا در ععة دكتععوراه الفلسععفة فععي التر يععة الرياضععية بعنععوان 

 من السادة: "ـإلارةـا جولةـا ش م ةك يةـا تربيةـا ري ضيةـج معةـأسيوطـف ـضوءـ
 ألتاذ امدارة الرياضية بقسم امدارة الرياضية عالترعيا ععميد كلية التر ية أ.د/ جمال محمد علي يوسف.       -1

 الرياضية /  امعة أليوط )مشرفا (
 عالترعيا ععكيل كلية التر ية ألتاذ امدارة الرياضية بقسم امدارة الرياضية حازم  مال الدين عبد العظي .   أ.د/  -2

 الرياضية لشمون كدمة المجتما عتنمية البيمة لابقا  /  امعة أليوط )مشرفا (
 ألتاذ امدارة الرياضية عرئيس قسم امدارة الرياضية عالترعياأ.د/ رانيا مرسي أبو العباس عبد العزيز.   -3

 (ناقشا  بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )م
 امدارة الرياضية عرئيس قسم امدارة الرياضية بكلية التر ية الرياضيةألتاذ .     كري  محمد محمود الحكي  أ.د/ -4

 )مناقشا ( المنصورة/  امعة 
 ة الرياضية عالترعيا تلصص كرة طائرةألتاذ مساعد بقسم امدار         .عصمت محمد سألدأ.م.د/  -5

 أليوط )مشرفا (بكلية التر ية الرياضية /  امعة 
م، عقعرار لجنعة 5/7/2021( المنعقعدة بتعاريخ 187بناع  علا موافقعة مجلعس قسعم امدارة الرياضعية عالتعرعيا بجلسعته رقعم )

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
يعد بقسعم ع. المعمعرع ألعامة حسعن عبعد الل يع إقتراح تشكيل لجنة المناقشة عالحكم للبحم المقعدم معن الباحعم/  -8919

ت ثيرـبرن متـ"للحصول علا در ة الما ستير في التر ية الرياضية بعنوان  المناهج عتدريس التر ية الرياضية
 ســب مةـا لمــفـي ــىـا ظهــرـ  مرم ــةــتع يمــ ـبإســتخلامـتــلريب تـا تصــورـا عق ــ ـي ــىـاــ لاءـا فنــ 

 من السادة: ج معةـأسيوط"ــ–ا تخصصيةـبك يةـا تربيةـا ري ضيةـ



 7 )مـا بعده صفحة      (

                                             (6) 
 ألتاذ تدريب كرة اليد بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضيةأ.د/  مال سليمان حسن علي.   -1

 لشمون التعليم عال لط /  امعة أليوط )مشرفا (ععكيل كلية التر ية الرياضية 
 المناهج عتدريس التر ية الرياضيةتدريس كرة السلة بقسم ألتاذ .      عادل حسني السألدأ.د/  -2

 /  امعة أليوط )مناقشا (رالات العليا عالبحوم ا لبقلشمون الدكلية التر ية الرياضية ععكيل 
 علم النفس الرياضي عرئيس قسم العلوم التر وية عالنفسية الرياضيةألتاذ .  عماد سمألر محمودأ.د/  -3

 بكلية ال ب /  امعة أليوط )مشرفا (
 ألتاذ السباحة بقسم الرياضات المائية عالمنا الت بكلية التر ية الرياضية للبنات أ.د/ نادية محمد طاهر شوشة.    -4

 /  امعة الزقا يق )مناقشا (
 ألتاذ مساعد بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية تلصص لباحةعبد العال.   أ.م.د/ عزة  مال بدر  -5

 بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )مشرفا (
م، 4/7/2021( المنعقعععدة بتعععاريخ 197بنععاع  علعععا موافقععة مجلعععس قسععم المنعععاهج عتععدريس التر يعععة الرياضععية بجلسعععته رقععم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229بجلستها رقم )عقرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم 
 واف  المجل . :القرار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
قسععم المنععاهج عتععدريس التر يععة رس المسععاعد بالمععد حسععن حمععدب خععدقة خععدقةإقتععراح تسععجيل البحععم المقععدم مععن الباحععم/  -8920

مقررـإ كترون ـتف ي  ـف ـكـرةـا سـ ةـــ"التر ية الرياضية بعنعوان دكتوراه الفلسفة في الرياضية للحصول علا در ة 
عتشعكيل هيمعة املعران معن  "ومعرفةـأثرهـي ىـمخرج تـا ـتع مـ طـالكـك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـج معـةـأسـيوطـــــــ

 السادة :
 ألتاذ تدريس كرة السلة بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية    أ.د/ عادل حسني السألد. -1

 )مشرن رئيسي( التر ية الرياضية /  امعة أليوطبكلية 
 تلصص كرة للة مدرس بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية       أحمد يوسف محمد. د/ -2

 )مشرفا ( /  امعة أليوط بكلية التر ية الرياضية
 تلصص كرة للة مدرس بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية       .لأللى عبد هللا حامد أحمد د/ -3

 )مشرفا ( /  امعة أليوط بكلية التر ية الرياضية
م، 6/6/2021( المنعقعععدة بتعععاريخ 197بنععاع  علعععا موافقععة مجلعععس قسععم المنعععاهج عتععدريس التر يعععة الرياضععية بجلسعععته رقععم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229عقرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 المجل . واف  :القرار

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
 تدريب الرياضي ععلعوم الحركعة. المقيد بقسم الأحمد طلعت محمد ليد/ اح تسجيل البحم المقدم من الباحمإقتر  -8921

ثثيرـإســتخلامـتــلريب تــ"تــ)مععن اللععار ( للحصععول علععا در ععة الما سععتير فععي التر يععة الرياضععية بعنععوان 
عتشعكيل هيمعة  ا قلراتـا بلنيةـا خ صةـوا مستو ـا مه ريـ ل ـن شئ ـا جـولوـ"ا وسطـا م ئ ـي ىـبعضـ

 املران من السادة :
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                                              (7) 
 التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي ععلوم الحركة ألتاذ    .أحمد صالح الدين محمد اراعةأ.د/  -1

 )مشرن رئيسي( /  امعة أليوط لابقا   الرياضيةكلية التر ية ععميد 
 ألتاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي ععلوم الحركة تلصص تدريب مبار ة أ..م.د/ شرين سألد فاروق عواض.   -2

 )مشرفا ( بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط
 ص تدريب رياضات الدفاع عن التدريب الرياضي ععلوم الحركة تلصمدرس بقسم   هبة رشون علي رشوان.د/  -3

 )مشرفا ( النفس بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط
م، عقعرار 5/7/2021( المنعقعدة بتعاريخ 203بجلسعته رقعم ) التدريب الرياضي ععلعوم الحركعةبناع  علا موافقة مجلس قسم 

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

امدارة الرياضعية عالتعرعيا )معن اللعار ( . المقيعد بقسعم علي خفوت محمد علعيإقتراح تسجيل البحم المقدم من الباحم/  -8922
"ا علا ـةـا تنظيميـةـويالقتهـ ـبـ  تهكمـا تنظيمـ ــــــللحصول علا در ة الما ستير في التر يعة الرياضعية بعنعوان 

 عتشكيل هيمة املران من السادة : "ا مصريـ  كرةـا ط ئرة  ع م ينـب إلتم لـ
 ألتاذ امدارة الرياضية بقسم امدارة الرياضية عالترعيا ععكيل كلية التر ية حازم  مال الدين عبد العظي .   أ.د/  -1

 الرياضية لشمون كدمة المجتما عتنمية البيمة لابقا  /  امعة أليوط )مشرن رئيسي(
 ألتاذ مساعد بقسم امدارة الرياضية عالترعيا تلصص كرة طائرةمحمد سألد.         أ.م.د/ عصمت -2

 بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )مشرفا (
 مدرس بقسم امدارة الرياضية عالترعيا تلصص مسابقات الميدان عالمضمارد/ بسام صالح محمد علي.      -3

 مشرفا (بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )
م، عقعرار لجنعة 5/7/2021( المنعقعدة بتعاريخ 187بناع  علا موافقعة مجلعس قسعم امدارة الرياضعية عالتعرعيا بجلسعته رقعم )

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

امدارة الرياضععية عالتععرعيا )مععن . المقيععد بقسععم الععرحمن ممععدعح مصعع فاعبععد إقتععراح تسععجيل البحععم المقععدم مععن الباحععم/  -8923
نمــوذجـمقتـر ـ تخطــيطـا تع قـكـا ــوظيف ـــ"للحصعول علعا در عة الما سعتير فععي التر يعة الرياضعية بعنعوان اللعار ( 

 عتشكيل هيمة املران من السادة : "  ع م ينـبمم م تـا سب مة
 بقسم امدارة الرياضية عالترعيا ات المائية إدارة الرياضألتاذ .   عمرو محمد إبراهي أ.د/  -1

 كلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )مشرن رئيسي(ب
 ة الرياضية عالترعيا تلصص رياضات مائيةألتاذ مساعد بقسم امدار    مؤمن طه عبد النعي .أ.م.د/  -2

 بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )مشرفا (
 إدارة  مبا مدرس بقسم امدارة الرياضية عالترعيا تلصص    محمد سعد محمد عبد القادر. د/  -3

 بكلية التر ية الرياضية /  امعة أليوط )مشرفا (
م، عقعرار لجنعة 5/7/2021( المنعقعدة بتعاريخ 187بناع  علا موافقعة مجلعس قسعم امدارة الرياضعية عالتعرعيا بجلسعته رقعم )

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230عالبحوم بجلستها رقم )الدرالات العليا 
 واف  المجل . :القرار

 

ـ
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(8) 
ـ)تعليمـتسكينــطالكـلراس تـي ي (

معععذكرة مقدمعععة معععن السعععيد أ.د/ عكيعععل الكليعععة لشعععمون الدرالعععات العليعععا عالبحعععوم. بشعععأن إقتعععراح تععععديل تسعععكين قيعععد  -8924
 ما عرد من لفارة دعلة الكويت: ال لط الوافدين ا تي ألمائهم بناع  علا

ـبعلـا تعليمـا قسمـقبمـا تعليمـا قسمـاإلسمـم
 امدارة الرياضية عالترعيا العلوم التر وية عالنفسية الرياضية عبد الرحمن  مال محمد غا ب  1
 امدارة الرياضية عالترعيا العلوم التر وية عالنفسية الرياضية عبد المحسن نهار محسن نهار 2
 امدارة الرياضية عالترعيا العلوم التر وية عالنفسية الرياضية لالم خباح مدلول ديرب ناخر 3
 المناهج عتدريس التر ية الرياضية العلوم التر وية عالنفسية الرياضية محمد لعود محمد مشعان قبلن 4
  التر ية الرياضيةالمناهج عتدريس  التدريب الرياضي ععلوم الحركة محمد لنون حمدان بداح حمدان 5

 واف  المجل . :القرار

ـ)أيذارــطالكـلراس تـي ي (
المقيعدين بقسعم المنعاهج عتعدريس التر يعة من ال لط الوافدين الكعويتيين ا تعي ألعمائهم  ر المقدمإقتراح قبول العذ -8925

تعديل نتيجتهم لتصبا م نظرا  لظرعن  ائحة كورعنا ما 2019/2020عن إمتحانات العام الجامعي الرياضية 
 .)غياط بعذر مقبول(

 كادل م لق هادب مبارك هادب الرليدب. -2    .عبد العزيز عبد هللا فهد مثال مقدان الصواغ العا مي -1
 عمر كالد  الم فيحان ضيدان الشمرب. -3

 واف  المجل . :القرار

م 2020/2021المقيععدين عععن إمتحانععات العععام الجععامعي ر المقععدم مععن ال ععلط ا تععي ألععمائهم إقتععراح قبععول العععذ -8926
 نظرا   دائهم اللدمة العسكرية ععدم التمكن من الحضور.

 طارق مص فا كمال محمد.           )قسم التدريب الرياضي ععلوم الحركة( -1
 محمود لمير عبد الحكيم.              )قسم امدارة الرياضية عالترعيا( -2

ـكـلراس تـي ي ()إي لةـقيلـطالـ
إقتراح إعادة قيد ال لط ا تي ألمائهم بعد لدادهم الرلوم الدرالية المقررة، بناع  علا موافقة مجالس ا قسعام الملتصعة  -8927

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230، عقرار لجنة الدرالات عقرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
ـا قسمـاإلسمـم
 محمد فارعق إبراهيم علي 1

 دعاع عبد الناخر ليد 2 علوم الصحة الرياضية
 إيناس عبد هللا فرحان 3
 هيام عبد الحميد عمر 4
 لارة مظهر محمد حسانين 6 المناهج عتدريس التر ية الرياضية عبد الرحمن عبد العزيز نصر 5
  الرياضيةالعلوم التر وية عالنفسية  محمد أحمد محمود محمد محمد 7

 واف  المجل . :القرار
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(9) 
ـ)تجميلـقيلـطالكـلراس تـي ي (

،  ا قسعام الملتصعةلس ام ، بناع علا موافقة مج2020/2021للعام الجامعي إقتراح تجميد قيد الباحثين ا تي ألمائهم  -8928
 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230ع قرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )

 أحمد عبد الفتاح عبد المنعم.    )دبلوم امخابات الرياضية( -1
 أحمد حسين فكرب محمد.      )أعلا ما ستير قسم امدارة الرياضية عالترعيا( -2

 واف  المجل . :القرار

ـ)إ غ ءـقيلـطالكـلراس تـي ي (
، ع  عتععدريس التر يععة الرياضععية )عافععدب كععويتي( ، بنععاع  علععا طلبععهمنععاهج بقسععم الما سععتير بمرحلععة الالمقيععد إقتععراح إلءععاع.  -8929

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230قرار لجنة الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 أحمد محمد حسين إبراهيم ناخر عبد العزيز الفيلكاعب.       )عافد كويتي بقسم المناهج عتدريس التر ية الرياضية( -1
 راد محمد.                                         )أعلا ما ستير قسم علوم الصحة الرياضية( ينب م -2

 واف  المجل . :القرار

ـشئونـا تع يمـوا طالكـ:ـ:س بعً 
م ، عإععادة المعسعكر لل علط 2020/2021إقتراح إعتماد نتيجعة المعسعكر الدرالعي ل علط الفرقعة الثالثعة للععام الجعامعي  -8930

نععاع  علععا موافقععة م ، ب2021/2022ا تععي ألععمائهم المتءيبععين عععن حضععور المعسععكر الدرالععي فععي العععام الدرالععي القععادم 
 عهم :.6/7/2021( بتاريخ 199لجنة لمون التعليم عال لط بجلستها رقم )

 

 عبد العال )إدارة(نورهان ناخر لابان  -2 أحمد محسن مص فا عبد الحافظ )إدارة( -1
 للما مص فا ليد )إدارة( -4 مردعنا حنا نجيب )إدارة( -3
 لارة ليبة خديق )إدارة( -6 عمر أحمد علي )إدارة( -5
 محمود عبد الساتر توفيق )إدارة( -8 أحمد يالر أحمد محمد )إدارة( -7
 محمود أبو السعود بدعب )تدريس( -10 محمد ضيفي فو ب )تدريس( -9
 فجر غانم ضافي )تدريس( -12 عتز محمد هاني )تدريس(م -11
  هاني خابر مريد )تدريب( -14 عبد الوهاط غا ب )تدريب( -13

 واف  المجل . :القرار

م ، عإععادة المعسعكر لل علط 2020/2021للععام الجعامعي  ا علعاإقتراح إعتماد نتيجة المعسكر الدرالي ل علط الفرقعة  -8931
نععاع  علععا موافقععة م ، ب2021/2022ا تععي ألععمائهم المتءيبععين عععن حضععور المعسععكر الدرالععي فععي العععام الدرالععي القععادم 

 عهم :.6/7/2021( بتاريخ 199لجنة لمون التعليم عال لط بجلستها رقم )
 

 إبراهيم محمد عبد الحكيم محمد -2 إبرام ألامة كمال فلتس -1
 أحمد علم أحمد عبد المجيد -4 أحمد حاتم محمد أحمد -3
 إلراع كالد بن الوليد محمد -6 أحمد محمد إبراهيم لحوت -5
  هاد رلاد رمضان -8 ألماع مص فا بهلول -7
 هادب محمد علي أحمد -10 طه ألامة محمد علي -9
 إبراهيم  ميل إبراهيم محمود -12 أبانوط يحيا عليم يني -11
 أحمد كالد فتحي خالا -14 كالد أحمد عبد البالط أحمد -13
 ديانا رضا خلح عياد -16 كلود علي رلدب محمد -15
  ياد نا ا  ابر عبد الواحد -18 دينا حامد علي  ابت -17
 عبد هللا محي الدين حامد -20 عبد الرحمن  مال الدين أحمد -19
   محمد ألامة محمد ذكي -21

 المجل .واف   :القرار



 11 )مـا بعده صفحة      (

ـم يستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً 
م، بناع  2020/2021إدارة( دعر يونيو للعام الجامعي  –تدريب  –إقتراح إعتماد نتيجة الفرقة الرابعة لعب )تدريس  -8932

 علا ما عرد من لجان الكنترعل عفقا  لما يلي:
 

ـيللـا طالكــــــــــــــــــــ
ـا فرقةـــــــ

ـيللـا طالك
ـا نسبةـا مئويةـا راسبينـلورـنوفمبرـا ن جمينـا متقلمينـقيلهما موقوفــا مقيلين

 %89.31 5 21 234 262 2 262 رابعة تدري  
 %86.64 11 27 253 292 1 292 رابعة تدريب رياضي
 %74.19 18 49 207 279 5 279 رابعة إدارة رياضية

 %83.31 36 93 694 833 8 833 اإلجمالي
ـ

 واف  المجل . :القرار

إقتراح عقد إمتحانات الحقة ل لط مرحلة الدرالات العليا )ما ستير ، دكتوراه( الوافدين العذين تععذر حضعورهم إمتحانعات   -8933
م، بنععاع  علععا موافقععة لجنععة 26/9/2021م حتععا 22/9/2021إعتبععارا  مععن م 2020/2021الععدعر ا عل للعععام الجععامعي 

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230الدرالات العليا عالبحوم بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

بلععوم ، م ل ععلط مرحلععة الدرالععات العليععا )د2020/2021إقتععراح عقععد إمتحانععات الععدعر الثععاني )لععبتمبر( للعععام الجععامعي  -8934
م، بنععاع  علععا موافقععة لجنععة الدرالععات العليععا عالبحععوم 29/9/2021ما سععتير ، دكتععوراه( المصععريين عالوافععدين إعتبععارا  مععن 

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230بجلستها رقم )
 واف  المجل . :القرار

ما سععتير( للععدعر ا عل مععن العععام  –إقتععراح إعتمععاد تشععكيل تصععحيا مقععرر الصععحة العامععة لمرحلععة الدرالععات العليععا )دبلععوم  -8935
الصعععحة العامعععة عطعععب المجتمعععا، عموافقعععة لجنعععة الدرالعععات العليعععا م، بنعععاع  علعععا معععاعرد معععن قسعععم 2020/2021الجعععامعي 

 م.7/7/2021( المنعقدة بتاريخ 230عالبحوم بجلستها رقم )
 القائ  بالتصحيح المقرر المرحلة

 أ.د/ فاتن محمد ر يا     د/ دعاع محمد محمود الصحة العامة "إكتيارب" دبلوم امخابات الرياضية
 د/ هبة محمود

أعلعععععععععععععععععا ما سعععععععععععععععععتير"علوم 
 الصحة"

 أ.د/ محمود ع ية         أ.د/ مدحت عر ي الصحة العامة "نظرب"
  أ.د/ حسنية لعيد

 المجل .واف   :القرار

لرخد م، بناع  علا ما عرد من لجنة ا2020/2021الرابا )تعليم مفتوح( للعام الجامعي  المستوى إعتماد نتيجة  -8936
 م.6/7/2021( المنعقدة بتاريخ 199عموافقة لجنة لمون التعليم عال لط بجلستها رقم )

 واف  المجل . :القرار

ـ,,,ف ـذاتـا يومـا ث نيةـظهرًاةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ
                رئيس اجمللس                  أمني اجمللس        

 مـحـمـد عـلـيجـمـال أ.د/                               أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 عميد الكلية


