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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 الكليةجتماع جملس إ

 م26/10/2021  بتاريخ  (219) رقم

 ، مجلـ  اعلليــةبمقـ  اا ـة  ل26/10/2021 موايــ اع اعثالثـا  وليـاعثانيــة راـ ا  ة إنـ  يـت امـال اع ـا 
ورئــي   مألــد اعلليــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة اع ــألد اذســتات اعــد تور/ (219) راــ  مجلــ  اعلليــة جتمــ إ

 .اعمجل 
  كل من السادة : وحبضور

ًرئيساً   مألد اعللية أ.د/ جمال محمد  لت يوسف  -1
ًعضواً  و ألل اعللية عشئون اعتعلي  واعطالب أ.د/  مال سليمان ح ن  لت  -2
ًعضواً  و ألل اعللية عشئون خدمة اعمجتم  وانمية اعبألئة أ.د/  ادل إب اهي  أحمد -3
ًعضواً  اعدراسات اععليا واعبحوثو ألل اعللية عشئون  أ.د/  بد اعحكي  رزق  بد اعحكي  -4
ًعضواً  رئي  ا   اعتدريب اع ياضت و لول اعح  ة أ.د/ محمود ح ن ح ألن -5
ًعضواً  رئي  ا   اعمناهج وادري  اعت بية اع ياضية أ.د/  اص  صاب  راشد -6
ًعضواً  رئي  ا    لول اعصحة اع ياضية أ.د/  ماد اعدين شعبان  لت -7
ًعضواً  ا   اإلدارة اع ياضية واعت ويحرئي   أبو اععباسأ.د/ رانيا م ست  -8
ًعنًالقسمعضوا ً أستات متف غ بق    لول اعصحة اع ياضية أ.د/ سمأل  محمد محت اعدين أبو شادي -9
ًعضوا ًعنًالقسم أستات متف غ بق   اعمناهج وادري  اعت بية اع ياضية أ.د/ طارق محمد محمد  بد اععزيز -10
ًعضوا ًعنًالقسم أستات بق   اإلدارة اع ياضية واعت ويح  مال اعدين  بد اععظي  أ.د/ حازل -11
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بق   اإلدارة اع ياضية واعت ويح أ.د/  م و محمد إب اهي   -12
ًذوىًالخبرةمنًعضوا ً أستات متف غ بق   اعمناهج وادري  اعت بية اع ياضية أ.د باا  سألد محمود ح انألن -13
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بق   اعتدريب اع ياضى و لول اعح  ة أ.د أحمد صالح اعدين محمد ا ا   -14
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بق   اعتدريب اع ياضى و لول اعح  ة أ.د/ محمد محمد اعحفناوى  -15
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً بق   اعتدريب اع ياضى و لول اعح  ةأستات متف غ  أ.د/ حامد ح ألن أحمد إب اهي   -16
ًعضوا ًعنًالقسم استات بق   اععلول اعت بوية واعنف ية اع ياضية أ.د/  بد هللا ي غلت أحمد  -17
ًعضوا ًعنًالقسم أستات بق   اعتدريب اع ياضت و لول اعح  ة أ.د/ ياس  ح ن حامد -18
ًعضوا ًعنًالمدرسين بق   اعتدريب اع ياضت و لول اعح  ةاعمدرس  د/ أحمد محمد ح ألن -19
ًعضوا ًمنًالخارج و ألل مدي ية اعت بية واعتعلي  بأسألوط أ/ محمد إب اهي  اعدسواى -20

 عن احلضوروأعتذر  

  ضوا   رئي  ا   اععلول اعت بوية واعنف ية اع ياضية  ماد سمأل  محمودأ.د/  -
  ن اذسااذة اعم ا دين ضوا   اإلدارة اع ياضية واعت ويحبق   م ا د أستات  أ.ل.د/ مؤمن ط   بد اعنعي  -
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(2) 

 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
ًم.15/9/2021ًبتاريخ(218ً)ًالجلسةًرقمًمحضر -9014
 ل.15/9/2021 بتاريخ( 218) اعجل ة را  محض صادق اعمجل   لى  :اعق ار

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
ًم.15/9/2021ًفيًالمنعقدةًالسابقةةًمنًقراراتًالجلسًتنفيذهبشأنًماًتمًًمذكرة -9015
ًل.15/9/2021 يت اعمنعقدة اع ابقةة من ا ارات اعجل  انفألذهما ا  أحيط اعمجل   لما  ب :اعق ار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
مذذذكرةًمقدمذذةًمذذنًالسذذيدًد.ا/ًعميذذدًال ليذذة.ًبشذذأنًتشذذفيصًلجذذانً)دورامًفحذذ (ًللمتقذذدمينًلمسذذابقةًتعيذذينً)مذذدر (ً -9016

ًفىًالتخصصاتًالتالية:
ـا عللـا تخصصـا قسم

ً(1)ًمدر ًتدريسًدلعابًالمضربً)بنين( اعمناهج وادري  اعت بية اع ياضية
 

ـا عللـا تخصصـا قسم

ًاعمناهج وادري  اعت بية اع ياضية

ً(2)ًمدر ًتمريناتً)بنين(
ً(1)ًمدر ًتمريناتً)بنات(

ً(2)ًمدر ًتدريسًجمبازً)بنين(
ً(1)ًمدر ًتدريسًجمبازً)بنات(

ً(1)ًمدر ًتدريسًدلعابًقوىً)بنات(

 اإلدارة اع ياضية واعت ويح
ً(1)ًر ًجمبازًإيقاعىً)بنات(دم

ً(1)ًمدر ًترويح
ً(1)ًمدر ًإاارةًكرةًسلة ً

 لى اشكألل عجان )يحص أوراق( اعمتقدمألن عم ابقة اعألألن )مدرس( يى اعتخصصات اعتاعية  واي  اعمجل  :اعق ار
 ويقا  عما يلى:

ـتشكيمـا  جنةـا عللـا تخصصـا قسم
ـا ج معةـاالسم

اعمناهج وادري  
ًاعت بية اع ياضية

ادري  أععاب مض ب  مدرس
 (1) )بنألن(

 أسألوط أ.د/ طارق محمد محمد  بداععزيز
 اعمنيا أ.د/  ثمان مصطفى  ثمان

 اعمنيا  أ.د/ م يت سمأل  ح ألن 
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(3) 
ـتشكيمـا  جنةـا عللـا تخصصـا قسم

ـا ج معةـاالسم

اعمناهج وادري  
ًاعت بية اع ياضية

 مدرس ام ينات )بنألن(
 مدرس ام ينات )بنات(

(2) 
 أ.د/ طارق محمد محمد  بداععزيز (1)

 أ.د/  ثمان مصطفى  ثمان
 أ.د/ م يت سمأل  ح ألن

 أسألوط
 اعمنيا
 اعمنيا

 مدرس ادري  جمباز )بنألن(
 مدرس ادري  جمباز )بنات(

(2) 
(1) 

ادري  أععاب اوى مدرس 
 )بنات(

(1) 

اإلدارة اع ياضية 
 واعت ويح

 مدرس جمباز إيقا ى )بنات(
 مدرس ا ويح

 مدرس إدارة   ة سلة

(1) 
(1) 
(1) 

 أ.د/ محمد محمد اعحماحمى
 أ.د/ أحمد اع ألد محمود متوعى
 أ.د/ محمد يوزى  بد اععزيز

 حلوان
 حلوان
 اعمنيا

ً
(ًفذذذذى154ًبال ليذذذذةًرقذذذذمً)ًدعضذذذذائً يلذذذذةًالتذذذذدريسًعلذذذذىًدمذذذذا نًالسذذذذياراتًالخا ذذذذةتعذذذذدسصًتسذذذذفينًالسذذذذااةًإقتذذذذرا ً -9017

ًنظرا ًلعواةًالسيدًد.ا/ًطارمًمحمدًمحمدًعبدًالعزيزًمنًاإلعارة.م5/3/2019ً
ًواي  اعمجل . :اعق ار

مذنًاللذوائ/ًعبذدًاقترا ًضمًالسيدًالدكتور/ًدحمدًعبدًالوكيصًوكيصًوزارةًالشبابًوالرياضةًإلذىًمجلذسًال ليذةًبذد  ً -9018
ًًالرحمنًحمااًشلبى.

 .م1/11/2021إلى عضوية مجلس الكلية إعتباراً من  تهاديضم س  لىواي  اعمجل   :اعق ار
دلفًوخمسمائةًجنيه(ًالتىًستمًتحصيلهاًكرسمًاخولًامتحاناتًتأ يلي1500ًًتحدسدًدوجهًالصرفًلمبلغً)إقترا ً -9019

جامعةًدسيوطًاعتبارا ًمنًً–بفليةًالتربيةًالرياضيةًً-اكتوراهًمنًالدارسينًالمتقدمينًلاللتحامًبمرحلةًالدكتوراًه
ًالجامعىً ًالمبالغًبحسابًاا2022م/2021ًالعام ًالتربيةًبنائًمًعلىًدنًتواعً ذه ًالحسابيةًبفلية ئنًبالوحدة

ًعلىًماًوراًمنًالسيدًد.ا/ًنائبًرئيسًالجامعةًلشلونًالدراساتًالعلياًوالبحوثًوفقا ًلماًسلى:
ًداواتًكتابية.ً-1
ًإجرائاتًاحترازية.ً-2
ًبريكًومشروبات.ً-3
ًتغذية.ً-4
ًبدلًسفر.ً-5
 بدلًاإلقامة.ً-6

ًواي  اعمجل . :اعق ار

جامعذذةًً-األسذذتاذًالمسذذاعد/ًمذذ منًطذذهًعبذذدًالنسذذيمًللتذذدريسًبمرحلذذةًالدراسذذاتًالعليذذاًبفليذذةًالتربيذذةًالرياضذذيةنذذدبًإقتذذرا ً -9020
ًم.11/10/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ190ًسو اجًبنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويحًبجلستهًرقمً)

ًواي  اعمجل . :اعق ار
 

(4) 
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األستاذًالمساعد/ًنسرينًنااىًعبدًالجيدًلتدريسًمقررًالتربيذةًالصذحيةًللفرقذةًاألولذىًبواقذتًسذاعتينًدسذبو يا ًندبًإقترا ً -9021
(ًالمنعقذذدة86ًجامعذذةًاألز ذذرًبنذذائ ًعلذذىًموافقذذةًمجلذذسًقسذذمًعلذذومًالصذذحةًالرياضذذيةًبجلسذذتهًرقذذمً)ً-لطالبذذاتًكليذذةًالتربيذذة

ًم.4/10/2021بتاريخً
 .واي  اعمجل  :اعق ار
ًاإلاارةً -9022 ًبقسم ًمنهم ًكال  ًقرين ًالموضحة ًالمقررات ًتدريس ًفي ًللمعاونة ًدسمائهم ًاألتي ًالسااة ًإنتداب إقترا 

ًعلىًموافقةًمجالسًاألقسامًالمختصة،ًوموافقةًلجنة2021/2022ًالرياضيةًوالترويحًللعامًالجامعيً مً،ًبنائ 
ًم:13/9/2021(ًبتاريخ201ًشلونًالتعليمًوالطالبًبجلستهاًرقمً)

ـا مقررـا منتلبـ هـا لرجةـا ع ميةـاإلسم
ًالسباحةًالماجستيرًفىًالسباحةًيسراًحمدىًمحمدًدبوًضيف
ًالسباحةًالماجستيرًفىًالسباحةًمحمدًثابتًمحمدًرضوانً  

ً.واي  اعمجل  :اعق ار
ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
مذكرةًمقدمةًمنًإاارةًشذلونًالعذاملينًبال ليذةًبشذأنًإعتمذااًتقريذرًفحذ ًاإلنتذاجًالعلمذيًالمقذدمًمذنًالسذيدًالدكتور/دحمذدً -9023

محمدًدحمدًدبوًاليزيد.ًاألستاذًالمساعدًبقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويح،ًالواراًمنًاللجنةًالعلميذةًالدائمذةًلترةيذةًاألسذاتذةً
اارةًالرياضية(ً،ًوققترا ًتعيينًسيااتهًفيًوييفةًدسذتاذًبذذاتًالقسذمًوال ليذةًوالجامعذةًبنذائ ًواألساتذةًالمساعدسنً)لجنةًاإل

ًم.11/10/2021(ًبتاريخ190ًمجلسًقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويحًبجلستهًرقمً)ًموافقةعلىً
ًواي  اعمجل . :اعق ار

السذذذذذيد/ًعمذذذذذروًدسذذذذذامهًحسذذذذذنًعبذذذذذدًاللطيذذذذذف.ًمذذذذذذكرةًمقدمذذذذذةًمذذذذذنًإاارةًشذذذذذلونًالعذذذذذاملينًبال ليذذذذذةًبشذذذذذأنًتعيذذذذذينً -9024
المعيذذذذذدًبقسذذذذذمًالمنذذذذذا ةًوتذذذذذدريسًالتربيذذذذذةًالرياضذذذذذيةًبوييفذذذذذةًمذذذذذدر ًمسذذذذذاعدًبذذذذذذاتًالقسذذذذذمًوال ليذذذذذةًوالجامعذذذذذة.ً
بنذذذذذائ ًعلذذذذذىًتقريذذذذذرًلجنذذذذذةًفحذذذذذ ًالرسذذذذذالةًموافقذذذذذةًمجلذذذذذسًقسذذذذذمًالمنذذذذذا ةًوتذذذذذدريسًالتربيذذذذذةًالرياضذذذذذيةًبجلسذذذذذتهً

ًم.3/10/2021(ًبتاريخ200ًرقمً)
ًاعمجل .واي   :اعق ار

مذذذذذذكرةًمقدمذذذذذةًمذذذذذنًإاارةًشذذذذذلونًالعذذذذذاملينًبال ليذذذذذةًبشذذذذذأنًتعيذذذذذينًالسذذذذذيد/ًفتحذذذذذىًعلذذذذذىًدحمذذذذذدًرا ذذذذذب.ًالمعيذذذذذدً -9025
بقسذذذذذذمًالعلذذذذذذومًالتربويذذذذذذةًوالنفسذذذذذذيةًالرياضذذذذذذيةًبوييفذذذذذذةًمذذذذذذدر ًمسذذذذذذاعدًتخصذذذذذذ ً)د ذذذذذذولًالتربيذذذذذذةًالرياضذذذذذذية(ً

التربويذذذذةًوالنفسذذذذيةًالرياضذذذذيةًبجلسذذذذتهًبذذذذذاتًالقسذذذذمًوال ليذذذذةًوالجامعذذذذة.ًبنذذذذائ ًعلذذذذىًموافقذذذذةًمجلذذذذسًقسذذذذمًالعلذذذذومً
ًم.3/10/2021(ًبتاريخ93ًرقمً)

ًواي  اعمجل . :اعق ار

مذكرةًمقدمذةًمذنًإاارةًشذلونًالعذاملينًبال ليذةًبشذأنًسذفرًالسذيدةًالذدكتورة/ًشذيرينًسذيدًفذارومًعذواس.ًاألسذتاذًالمسذاعدً -9026
مرتبًلمرافقةًزوجهاًالمتعاقدًبدولذةًال ويذتًاعتبذارا ًمذنًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًومنحهاًاجازةًخا ةًبدونً

مًبنذذذائ ًعلذذذىًموافقذذذةًمجلذذذسًقسذذذمًالتذذذدريبًالرياضذذذىًوعلذذذومًالحركذذذةًبذذذذالتمرير23/10/2022ًمًوحتذذذى24/10/2021ً
ًم.11/10/2021بجلستهًالمنعقدةًبتاريخً

ًواي  اعمجل . :اعق ار

(5) 
ـا ثق فية:ا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تــ:ــس لسً 
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ـ)تسجيمـأبم ثـإنت جـي م ـ(
إاتـــ اح ا ـــجألل أبحـــاث اإلنتـــاا اععلمـــت عل ـــادة اذاـــت أســـمائا  بنـــا    لـــى موايقـــة مجـــاع  اذا ـــال اعمختصـــة  -9027

 ل.13/10/2021( اعمنعقدة بتاريخ 233وا ار عجنة اعدراسات اععليا واعبحوث بجل تاا را  )
 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 أ.د/ ياسر حسن حامد 1

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن

"ًتأثيرقستخدامًالتدريباتًالتصااميةًعليًم شرًالقوةًاإلرتداايةًوالقدرةً
ًالعضيلةًوسرعةًالتحركاتًالدفا يةًلديً عبيًكرةًاليدً"

 أ.م.د/ أمحد امساعيل أمحد حممد 2

عليًمتغيراتًالخطوةًوا نجازًالرقميً"ًتأثيرًالتدريباتًالبالستيةًالمهاريةً
ًلمتسابقيًالوثبًالثالثيً"

"ًبرنامةًتدريبيًمقتر ًباستخدامًدساليبًمختلفةً نخفاسًحمصًالتدريبً
قبصًالمنافسةًعليًبعضًالمتغيراتًالبيوكيميائيةًوا نجازًالرقميًلمتسابقيً

ًجريً"1500ً

 أ.م.د/ السيد علي عبد اهلل شبيب 3
التوازنًالدسناميفيًعليًم اشرًال فائةًالوييفيةًللجهازً"ًتأثيرًتدريباتً

ًالد ليزيًومعدلًالعمصًالهجوميًلديًناشليًالمال مةًً"

 أ.م.د/ مروة رمضان حممود 4

الذ نيًوفقًالتنظيمًا ارا يًعليًبعضًالمتغيراتًً"ًتأثيرًتدريباتًالتصور
ًالعقليةًومستويًا اائًالمهارىًلديًناشلاتًال رةًالطائرةً"

"ًتأثيرًبرنامةًتدريبيًباستخدامًتدريباتًتاباتاًعليًمستوىًا اائًالمهارىً
والضربًالساحقًلدىً عبيًال رةًالطائرةًفيًضوئًبعضًالمتغيراتً

ًالبيوميفانيفيةً"

 أ.م.د/خالد عبد املوجود عبد العظيم 5

"تصميمًبرمجيةًللتحليصًالحركيًالميفانيفيًباستخدامًوحداتًالقصورً
ً"ًضوئًالبرمجياتًالحدسثةًللهواتفًالذكيةًالذاتيًفي

"ًبنائًبرمجيةًللتحقيقًمنًاقةًالمعاسيرًا ستاتيفيةًلل اميراًالرقميةً
كدعامةًاساسيةًفيًبنائًبرامةًالتحليصًً"checkerboard" باستخدامً

ًالحركي"

 أ.م.د/ شرين سيد فاروق 6
عليًبعضًالمتغيراتpro 4Dًً"ًتأثيرًاستخدامًتدريباتًالحبالًالمطاطةً

ًالبدنيةًوالمهاريةًفيًرياضةًالمبارزةًًً"

 د/ األمري عبد الستار حسن 7

"ًتأثيرًإستخدامًامةً)ًتدريباتًالهيصًوالتدريباتًالرمليةً(ًعليًبعضً
ًالمتغراتًالوييفيةًوالبدنيةًالخا ةًلديً عبيًكرةًالقدمً"

لتطويرًبعضًً(core stability)"ًتأثيرًإستخدامًتدريباتًال وراستبيلتيً
المتغيراتًالبدنيةًالخا ةًكمحداًلتحسينًالمستويًالرقميًلديًمتسابقيً

ًمتالزمةًااون(ً"ً-ً il2العدوًمنًذويًا حتياجاتًالخا ةًً)فلة ـ
 

ـ

ً لى ا جألل اذبحاث اآلاية ما  دا: واي  اعمجل بعد اعمنااشة  :اعق ار
ً
ً

(6) 
 القرار عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م



 7 )مـا بعده صفحة      (

 أ.د/ ياسر حسن حامد 1

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن

"ًتأثيرقستخدامًالتدريباتًالتصااميةًعليًم شرًالقوةًاإلرتداايةً
ًوالقدرةًالعضيلةًوسرعةًالتحركاتًالدفا يةًلديً عبيًكرةًاليدً"

 مواي 

 أ.م.د/ أمحد امساعيل أمحد حممد 2

البالستيةًالمهاريةًعليًمتغيراتًالخطوةًوا نجازً"ًتأثيرًالتدريباتً
ًالرقميًلمتسابقيًالوثبًالثالثيً"

"ًبرنامةًتدريبيًمقتر ًباستخدامًدساليبًمختلفةً نخفاسًحمصً
التدريبًقبصًالمنافسةًعليًبعضًالمتغيراتًالبيوكيميائيةًوا نجازً

ًجريً"1500ًالرقميًلمتسابقيً

 مواي 

 اهلل شبيبأ.م.د/ السيد علي عبد  3
"ًتأثيرًتدريباتًالتوازنًالدسناميفيًعليًم اشرًال فائةًالوييفيةً
 مواي ًللجهازًالد ليزيًومعدلًالعمصًالهجوميًلديًناشليًالمال مةًً"

 أ.م.د/ مروة رمضان حممود 4

الذ نيًوفقًالتنظيمًا ارا يًعليًبعضًً"ًتأثيرًتدريباتًالتصور
ًالمهارىًلديًناشلاتًال رةًالطائرةً"المتغيراتًالعقليةًومستويًا اائً

"ًتأثيرًبرنامةًتدريبيًباستخدامًتدريباتًتاباتاًعليًمستوىًا اائً
المهارىًوالضربًالساحقًلدىً عبيًال رةًالطائرةًفيًضوئًبعضً

ًالمتغيراتًالبيوميفانيفيةً"

 مواي 

أ.م.د/خالد عبد املوجود عبد  5

 العظيم

الميفانيفيًباستخدامًوحداتً"تصميمًبرمجيةًللتحليصًالحركيً
ً"ًالقصورًالذاتيًفيًضوئًالبرمجياتًالحدسثةًللهواتفًالذكية

"ًبنائًبرمجيةًللتحقيقًمنًاقةًالمعاسيرًا ستاتيفيةًلل اميراًالرقميةً
كدعامةًاساسيةًفيًبنائًبرامةًً"checkerboard" باستخدامً

ًالتحليصًالحركي"

 غأل  مواي 

 أ.م.د/ شرين سيد فاروق 6
عليًبعضpro 4Dًً"ًتأثيرًاستخدامًتدريباتًالحبالًالمطاطةً

ًالمتغيراتًالبدنيةًوالمهاريةًفيًرياضةًالمبارزةًًً"
 مواي 

 د/ األمري عبد الستار حسن 7

"ًتأثيرًإستخدامًامةً)ًتدريباتًالهيصًوالتدريباتًالرمليةً(ًعليً
ً"ًبعضًالمتغراتًالوييفيةًوالبدنيةًالخا ةًلديً عبيًكرةًالقدم

لتطويرًً(core stability)"ًتأثيرًإستخدامًتدريباتًال وراستبيلتيً
بعضًالمتغيراتًالبدنيةًالخا ةًكمحداًلتحسينًالمستويًالرقميً

ً-ً il2لديًمتسابقيًالعدوًمنًذويًا حتياجاتًالخا ةًً)فلة
ًمتالزمةًااون(ً"

 غأل  مواي 
 
 

 مواي 

ً
ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(

مذذنحًالباحذذص/ًمصذذطفىًدحمذذدًعبذذده.ًالمعيذذدًبقسذذمًالتذذدريبًالرياضذذىًوعلذذومًالحركذذةًارجذذةًالماجسذذتيرًفذذيًالتربيذذةًإقتذذرا ً -9028
"تأثيرـاستخلامـتلريب تـا قوةـا وظيفيةـي ىـبعضـا متغيراتـا بلنيـةـوا ما ريـةـ اليبـىــــ الرياضيةًبعنذوان

(ًالمنعقذذدة205ًعلذذومًالحركذذةًبجلسذذتهًرقذذمً)بنذذائ ًعلذذىًموافقذذةًمجلذذسًقسذذمًالتذذدريبًالرياضذذىًًوا كــرةـا طــ ئرةـج ــوس"ـ
ًم.13/10/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ233ًم،ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهاًرقمً)3/10/2021بتاريخً

 واي  اعمجل . :اعق ار

(7) 

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
إقترا ًتسجيصًالبحصًالمقدمًمنًالباحثة/ًشيمائًمحمدًحسين.ًالمدر ًالمساعدًبقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويحًً -9029
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"شذذركةًمسذذا مةًمقترحذذةًلالسذذتثمارًبا تحذذااًللحصذذولًعلذذىًارجذذةًاكتذذوراهًالفلسذذفةًفذذيًالتربيذذةًالرياضذذيةًبعنذذوانً
ًوتشفيصً يلةًاإلشرافًمنًالسااةً:ًالمصرىًللسباحة"

ًوالترويح م و محمد إب اهي .    أ.د/  -1 ًالرياضية ًاإلاارة ًبقسم ًالمائية ًالرياضات ًإاارة ًبفليةًً-دستاذ
ًجامعةًدسيوطً)مناقشا (ً-التربيةًالرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًوالترويحأ.د/  ادل محمد  بد اعمنع  مكى.   -2 ًالرياضية ًاإلاارة ًبقسم ًالمائية ًالرياضات ًإاارة ًً-دستاذ
ًجامعةًدسوانً)مناقشا (ًً–ووكيصًال ليةًلشلونًخدمةًالمجتمتًوتنميةًالبيلةًبفليةًالتربيةًالرياضيةًًًًًًًًً

ًً-دستاذًمساعدًبقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويحًتخص ًرياضاتًمائيةأ.ل.د/ مؤمن ط   بد اعنعي .   -3
ًجامعةًدسيوطً)مشرفا (ً-بفليةًالتربيةًالرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،11/10/2021ً(ًالمنعقذدةًبتذاريخ190ًبنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًاإلاارةًالرياضذيةًوالتذرويحًبجلسذتهًرقذمً)
ًم.13/10/2021لمنعقدةًبتاريخً(ًا233وقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهاًرقمً)

 .واي  اعمجل  :اعق ار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
إاتــ اح اشــكألل عجنــة اعمنااشــة واعحكــ  علبحــا اعمقــدل مــن اعباحــا/ محمــد صــالح محمــد ســاع . اعمقألــد بق ــ   -9030

"خطة علت وي  اع امى اإلدارة اع ياضية واعت ويح علحصول  لى درجة اعماج تأل  يت اعت بية اع ياضية بعنوان 
 من اع ادة: " ذنشطة االاحاد اعمص ى ع ي  اذثقال بجماورية مص  اعع بية

ًوالترويحًووكيصًأ.د/ حازل  مال اعدين  بد اععظي .     -1 ًالرياضية ًاإلاارة ًبقسم ًالرياضية ًاإلاارة ًًدستاذ
ًال ليةًلشلونًخدمةًالمجتمتًوتنميةًالبيلةًسابقا ًبفليةًالتربيةًالرياضية/ًجامعةًدسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًً

ًرفتًاألثقال. أ.د/ أحمد  بد اعحمألد إب اهي  اععمأل ى  -2 ًالرياضيةً-دستاذ ًالتربية ًالمنصورةًً-بفلية ًجامعة
ًورئيسًاللجنةًالفنيةًبا تحااًالمصرىًلرفتًاألثقالً)مناقشا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتخص ًأ.ل.د/ أحمد محمد أحمد أبو اعألزيد.       -3 ًوالترويح ًالرياضية ًاإلاارة ًبقسم ًمساعد ًدستاذ
ًبفليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًدسيوطً)مناقشا (ً-الدفاعًعنًالنفسًرياضاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتخص ًأ.ل.د/ محمد  بد اعمح ن أحمد.  -4 ًوالترويح ًالرياضية ًاإلاارة ًقسم ًورئيس ًمساعد ًدستاذ
 جامعةًسو اجً)مشرفا (ً–ياضيةًبفليةًالتربيةًالًرً-اإلاارةًالرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،11/10/2021ً(ًالمنعقذدةًبتذاريخ190ًبنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًاإلاارةًالرياضذيةًوالتذرويحًبجلسذتهًرقذمً)
ًم.13/10/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ233ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهاًرقمً)

ًواي  اعمجل . :اعق ار
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(8)  

/2020ًالموافقةًعلىًتشفيصًالتصحيحً)اورًنوفمبر(ًلمقرراتًالدراساتًالعلياً)ارجذةًالماجسذتير(ًللعذامًالجذامعىًإقترا ً -9031
مًبقسمًالعلومًالتربويةًوالنفسيةًالرياضية،ًبنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسذمًالعلذومًالتربويذةًوالنفسذيةًالرياضذيةًبجلسذته2021ً
(ًالمنعقذذدةًبتذذاريخ233ًلجنذذةًالدراسذذاتًالعليذذاًوالبحذذوثًبجلسذذتهاًرقذذمً)ًم،ًوقذذرار3/10/2021(ًالمنعقذذدةًبتذذاريخ92ًرقذذمً)
ًم.13/10/2021

ـا صفة ا فرقة ا مقرر

 دوليًماجستير اإلحصائ
ًد.ا/ًعبدًالحفيمًرزمًعبدًالحفيم
ًد.م.ا/ًديمنًعبدًالرحمنًمحمد

ًا/ًمحمدًسيدًحامد
 دوليًماجستير األ ولًالفلسفية

ًد.ا/ًعبدًهللاًفر ليًدحمد
ًشيمائًعلىًمحمدًلوليًد.م.ا/

ًا/ًآ ئًدحمدًالطا ر
 دوليًماجستير البحصًالعلمي

ًد.ا/ًعمااًسميرًمحموا
ًد.م.ا/ًمصطفيً اشمًدحمد

ًا/ًمحمدًالسيدًشا ر
حلقاتًبحصًفيًعلمً

 النفسًالرياضي
 دوليًماجستير

ًد.ا/ًعمااًسميرًمحموا
ًد.ا/ًعبدًالحفيمًرزمًعبدًالحفيم

ًد.م.ا/ًمصطفيً اشمًدحمد ً
 واي  اعمجل . :اعق ار

مًلألقسذام2020ً/2021ًإقترا ًالموافقذةًعلذىًاعتمذااًنتيجذةًالفرقذةًالثانيذةًماجسذتيرً)اورًثذان(ًللعذامًالجذامعىً -9032
التاليةًبنائًعلىًماًوراًمنًكنترو تًالفرقةًالثانيةًماجسذتيرًوبنذائًعلذىًموافقذةًلجنذةًالدراسذاتًالعليذاًوالبحذوثً

ًمًو م:13/10/2021المنعقدةًبتاريخً(233ًبجلستهاًرقمً)
ًالمنا ةًوتدريسًالتربيةًالرياضية.ًً-1
 التدريبًالرياضيًوعلذومًالحركة.ًً-2

ًاإلاارةًالرياضيةًوالترويح.ً-3
ًالعلومًالتربويةًوالنفسيةًالرياضية.ً-4

 واي  اعمجل . :اعق ار

الماجسذذتيرًبقسذذمًالمنذذا ةًوتذذدريسًالتربيذذةًالرياضذذيةًًالموافقذذةًعلذذىًقبذذولًالطذذالبًالمتقذذدمينًللقيذذدًبمرحلذذةإقتذذرا ً -9033
ًمًو مًكالتالى:2021/2022للعامًالجامعىً

 ا تقلير االسم م ا تقلير االسم م

 ممتاز نورهان جمألل أحمد يون  20 دبلومة ي  ا محمود محمد إسما ألل 1
 ممتاز وثال حمدى أحمد 21 دبلومة نجاة درويش  ونى درويش 2
 ممتاز رمضان اإلمال  لى رحي  22 دبلومة اعلطيف رمضان يتحى  بد 3
 ممتاز  صال جمألل ح ن 23 ممتاز م  م ابة اعش ف أمأل ة اطب أبو جبل  لت 4
 ممتاز أسما  مصطفى 24 ممتاز م  م ابة اعش ف د ا  سألد  بد اععظي  جاب  5
 جألد جدا   محمد  ادل امي  محمد 25 ممتاز م  م ابة اعش ف اعح ألنت  ام  ح ألن  لت 6
 جألد جدا   م األنا نص  شواى 26 ممتاز م  م ابة اعش ف أسما   بد اعمنع  أحمد إب اهي  7
 جألد جدا   محمود مصطفى محمود 27 ممتاز م  م ابة اعش ف م ي  مك ل  بده شك ه 8
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(9) 
 ا تقلير االسم م ا تقلير االسم م
 جألد جدا    م و  ابدين ادل  28 ممتاز م  م ابة اعش ف ب نت محمود  طي  بخألت 9
 جألد جدا   أغاثون رأيت حبشى وهب  29 ممتاز م  م ابة اعش ف إيمان نصار محمود نصار 10
 جألد جدا   م ي  مح ن محمد 30 ممتاز م  م ابة اعش ف نادين  بد اعباسط  لت أحمد 11
 جألد جدا   هند  لى  بد اعصبور 31 ممتاز م  م ابة اعش ف أحمد  اطف سألد مح وص 12
 جألد جدا    ليا  ي ا 32 ممتاز م  م ابة اعش ف إعاال منتص  بخألت بدري  13
 جألد جدا   محمد سألد  بد اععال 33 ممتاز م  م ابة اعش ف نورهان نادر محمد محمد 14
 جألد جدا   ح ن ممدوح محمد ح ن 34 ممتاز م  م ابة اعش ف ميار خلف أحمد أحمد 15
 جألد جدا   ويا  طارق رزق  35 م ابة اعش فممتاز م   أس ا  رشدي سألد موسى 16
 جألد جدا   اعح ن  لى أمألن دياب 36 ممتاز م  م ابة اعش ف محمد ط   لت ط  17
 جألد جدا   إب اهي  أحمد إب اهي   بد هللا 37 ممتاز م  م ابة اعش ف جمال  اطف سعد مطاوع 18
    ممتاز م  م ابة اعش ف مصطفى محمد شعبان امال 19

(ًالمنعقذذذذذدةًبتذذذذذاريخ200ًعلذذذذذىًموافقذذذذذةًمجلذذذذذسًقسذذذذذمًالمنذذذذذا ةًوتذذذذذدريسًالتربيذذذذذةًالرياضذذذذذيةًبجلسذذذذذتهًرقذذذذذمً)بنذذذذذائ ً
ًم13/10/2021(ًبتاريخ233ًم،ًوبنائ ًعلىًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهًرقمً)3/10/2021

 واي  اعمجل . :اعق ار

الموافقةًعلذىًقبذولًالطذالبًالذذسنًلهذمًحذقًا لتحذامًبمرحلذةًالماجسذتيرًبقسذمًاإلاارةًالرياضذيةًوالتذرويحًإقترا ً -9034
ًمًو مًكالتالى:2021/2022ًللعامًالجامعىً
ـا لرجةـا تقليــرــاالســــــمـم
ًدحمدًعاالًربيتًعبدًالتواب1ً

ًابلذذذذذذذذوم
ًحسنًز لولًحسنًمحمد2ً
ًمحمدًاحمدًسيدًشحاتة3ً
ًاحمدًمحييًالدسنًعليًحفني4ً
ًديةًفر لىًحمدان5ً
 7700 امتيازًمحمواًيحييًجااًال ريمًمحمد6ً
 7544 امتيازًمنيةًمحمدًمصطفيًعبدًالحميدد7ً
 7487 امتيازً ويداًعبدًالحيًرياس8ً
 7480 امتيازًمحمواًمحمدًحسينًمحمد9ً
 7121 امتيازًنور انًشوشانًاحمدًفر لي10ً
 7084 امتيازًمحمدًحنفيًمراااسنا11ًً
 6856 امتيازًباللًمحمدًمحمواًشرموخ12ً
 6684 امتيازًاريةًنا رًمحمدًعلي13ً
 6677 امتيازًمنيًسيدًحسنيًخليص14ً
 6615.5 امتيازًنديًمحمواًعزوزًمحمد15ً
 8193ًجيدًجداً ًحسنًحلمىًعبدًالشافىًعوس16ً
 7700ًجيدًجداً ًمحمدًعمااًالدسنًحسنًدحمد17ً
 6862ًجيدًجداً ًدحمدًسامحًفتحى18ً
 6795ًجيدًجداً ًآيةً الحًضيف19ً
 6230ًجيدًجداً ًإسالمًخالدًسيد20ً
 6059ًجيدًجداً ًبيشوىًعجاسبىً طا 21ً
 6028ًجيدًجداً ًحبيبهًمحمدً با 22ً
 5997ًجيدًجداً ًدحمدًعميرةًمحمد23ً
 5970ًجيدًجداً ًمحمدًشسبانًدحمد24ً

(10) 
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م،11/10/2021ً(ًالمنعقذدةًبتذاريخ190ًموافقةًمجلسًقسمًاإلاارةًالرياضذيةًوالتذرويحًبجلسذتهًرقذمً)بنائ ًعلىً
ً.م13/10/2021(ًبتاريخ233ًرقمً)ًوبنائ ًعلىًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلسته

 واي  اعمجل . :اعق ار

بمرحلذذةًالماجسذذتيرًبقسذذمًالتذذدريبًالرياضذذىًوعلذذومًاقتذذرا ًالموافقذذةًعلذذىًقبذذولًالطذذالبًالذذذسنًلهذذمًحذذقًا لتحذذامً -9035
ًمً)مرتبةًبالنسبةًالملويةًل صًطالب(ًو مًكالتالى:2021/2022الحركةًللعامًالجامعىً

سنةـ االســــــم م
 ا تخرجـ

ا نسبةـ
 ا تقليــر ا تراكم  ا مئوية

 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 7093 %93,33 2021 محمدًعبدالمنعمًبدرًتوفيق 1
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 7028 %92,47 2021 محمدًجمالًعبدالنا رًمحمدً 2
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 7023 %92,41 2021 ضيائًالدسنًمحمواًحسنًحسين 3
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6980 %91,84 2021 احمدًمحمدً دسقًسالم 4
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6918 %90,96 2021 محمدًعليًعبدالمطلبًعزوز 5
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6878 %90,50 2021  ويداًمحمدًاحمدًعبدالرحمن 6
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6877 %90,49 2021 عليًرشدىًعلىًاسماعيص 7
ًممتازًمتًمرتبةًالشرف6810ًً%2021ً89.61ًدسمائًمصطفىًعبدًالرحمنًمحمدًعلى8ً
 مرتبةًالشرفًممتازًمت 6763 %88,99 2021 ماريوًميالاًسنيًجابًهللا 9
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6663 %87,67 2021 اسالمًمحمدًبركاتًحسن 10
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6637 %87,33 2021 اعتدالًجاللًمحمدًعبدالقاار 11
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6627 %87,20 2021 ابانوبًف ريًاميانًمسعوا 12
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6615 %87,04 2021 خالدًجمالًعبدالعليمًاحمد 13
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6525 %85,86 2021 اسالمًسيدًسميرًدحمد 14
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6509 %85,65 2021 ايمنًعبدالرازمًدحمدًعبدالرازًم 15
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 6492 %85,42 2021 اسالمًياسرًما رًعلي 16
 ممتازًمتًمرتبةًالشرف 7395 %85,00 2019 خلواًمحمواًحامدًجالل 17
 ممتاز 6460 %85,00 2021 مهاًالفرماوىًعبدالرازمًسيد 18
ًممتازًمتًمرتبةًالشرفً-ً-2019ًً فائًعلىًالسيدًمحمد19ً
ًممتازًمتًمرتبةًالشرفً-ً-2021ًً ندًدحمدًالسيدًدحمد20ً
ًممتازًمتًمرتبةًالشرفً-ً-2021ًًوليدًالسيدًعبدًالراضىًبسيونى21ً
ًممتازًمتًمرتبةًالشرفً-ً-2021ًًخالدًكمالًمحمواًدبوًبفر22ً
ًجيدًجداً 2021ً84.36ً6411ًًمحمدًسعدًعمرًعبدًالجليص23ًً
 جيدًجداًمتًمرتبةًالشرف 6354 %83,61 2021 استرًعاالًفوزيًرزًم 24
 جيدًجداًمتًمرتبةًالشرف 6329 %83,29 2021 محمدًسيدًحسنًاحمد 25
 جيدًجداًمتًمرتبةًالشرف 6268 %82,47 2021 عبدالمتجليًمحمدًاحمدًعبدالتواب 26
 جيدًجدا 6250 %82,24 2021 محمواً بريًجابرًحسن 27
 جيدًجدا 6238 %82,08 2021 محمدًسيدًاحمدًسويفي 28
 جيدًجدا 6228 %81,95 2021 محمدًابوًاليسرًعليًدحمد 29
 مرتبةًالشرفًجيدًجداًمت 7129 %81,94 2019 محمدًخليفةًمحفوظًمحمد 30
 جيدًجداًمتًمرتبةًالشرف 7102 %81,63 2018 ايهًحسنًتوفيقًجبر 31
 جيدًجداًمتًمرتبةًالشرف 6161 %81,07 2021 اسرائًكمالًرمضانًاحمد 32
 جيدًجدا 6133 %80,70 2021 محمدًجمالًمحمدًمسعوا 33
 جيدًجدا 6112 %80,42 2021 الهامًنا رًقديسًتوفيق 34
 جيدًجدا 6082 %80,03 2021 الدسنًعطيةًمهرانإيمانًنورً 35

(11) 
م،3/10/2021ًً(ًالمنعقذذدةًبتذذاريخ205ًبنذذائ ًعلذذىًموافقذذةًمجلذذسًقسذذمًالتذذدريبًالرياضذذىًوعلذذومًالحركذذةًبجلسذذتهًرقذذمً)
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ًم13/10/2021(ًبتاريخ233ًوبنائ ًعلىًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهًرقمً)
 واي  اعمجل . :اعق ار

اقتذذرا ًالموافقذذةًعلذذىًقبذذولًالطذذالبًالذذذسنًلهذذمًحذذقًا لتحذذامًبمرحلذذةًالماجسذذتيرًبقسذذمًالعلذذومًالتربويذذةًوالنفسذذيةً -9036
ًمًو مًكالتالى:2021/2022ًالرياضيةًللعامًالجامعىً

ـاالســــــمـم
 يحيي محمد عبد هللا عشري 1
 محمد البدري أحمد ابراهيم 2
 سليمان شمشون نجيب جاد  3
 أحمد حسن علي محمد 4
 ابراهيم السيد ابراهيم محمد 5
 خالد على فؤاد زناتى 6
 بدور عبد الفتاح صديق 7

م،ًوبنذائ 3/10/2021ً(ًالمنعقذدةًبتذاريخ92ًبنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالعلومًالتربويةًوالنفسيةًالرياضيةًبجلستهًرقذمً)
ًم.13/10/2021(ًبتاريخ233ًرقمً)علىًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهً

 واي  اعمجل . :اعق ار

الرياضذذيةًالصذذحةًاقتذذرا ًالموافقذذةًعلذذىًقبذذولًالطذذالبًالذذذسنًلهذذمًحذذقًا لتحذذامًبمرحلذذةًالماجسذذتيرًبقسذذمًعلذذومً -9037
ًمًو مًكالتالى:2021/2022ًللعامًالجامعىً

ـتقليرـا لب ومـا لرجةـا تقليــرــاالســــــمـم
 جيد 7544 ممتاز مع مرتبة الشرف راتبراتب حسنى  1
 جيد 7404 ممتاز مع مرتبة الشرف أحمد عادل عبد العال 2
 جيد جدا   7395 ممتاز مع مرتبة الشرف وليد حسن مراد 3
 جيد جدا   7232 مع مرتبة الشرف جيد جدا   محمد سامى فتحى 4
 جدا  جيد  7232 مع مرتبة الشرف جيد جدا   مصطفى جاد الكريم توفيق 5
 جيد جدا   7211 جيد جدا   إسراء شاكر حميد 6
 جيد جدا   7157 جيد جدا  مع مرتبة الشرف أبانوب إيهاب خير هللا 7
 جيد جدا   7156 جيد جدا   ريهام عزت أحمد عمار 8
 جيد جدا   7064 جيد جدا   أسماء حسن محمود 9
 جيد جدا   7034 جيد جدا   محمد رمضان أحمد 10
 جيد جدا   7010 جيد جدا   محمد عمرانأية عاطف  11
 جيد 6998 جيد جدا  مع مرتبة الشرف محمود جميل أ صيل 12
 جيد 6971 جيد جدا   مصطفى على أحمد على 13
 جيد 6966 جيد جدا  مع مرتبة الشرف مهاب صفوت عياد بشته 14
 ممتاز 6881 جيد جدا   محمد عاطف عبد الرشيد 15
 جيد 6822 جيد جدا   محمودمحمود عبد الوهاب  16
 جيد جدا   6813 جيد جدا   أمانى محمد أحمد مصطفى 17
 جيد 6785 جيد جدا   حماده فتحى عبد الجواد 18
 جيد جدا   6731 جيد جدا   بسمة حسن يوسف محمود 19
 جيد 6662 جيد جدا   عالء الدين خالد على 20
 جيد جدا   6623 جيد جدا   أحمد سجيع عبد العاطى 21
 جيد 6556 جيد جدا   على محمود السيد أحمد 22
 جيد جدا   6461 جيد عادل محمد عزب 23
 جيد جدا   6455 جيد جدا   عبد الكريم على عبد الوهاب 24
 جيد جدا   6440 جيد مارينا يوسف رسمى حكيم 25

(12) 

ـتقليرـا لب ومـا لرجةـا تقليــرــاالســــــمـم
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 جيد 6366 جيد أحمد ياسر عبد العليم 26

 جيد 6182 جيد سيلفانا إبراهيم محفوظ 27

 جيد جدا   6130 جيد أحمد وزيرى عبد الرحمن 28

 جيد 5692 جيد مهاب محمد عبد الحليم 29

 جيد جدا   5409 جيد جدا  مع مرتبة الشرف هانى محمد حسن زيدان 30

م،ًوبنذائ 4/10/2021ً(ًالمنعقذدةًبتذاريخ86ًالرياضيةًبجلسذتهًرقذمً)الصحةًبنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًعلومً
ًم.13/10/2021(ًبتاريخ233ًعلىًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًبجلستهًرقمً)

 واي  اعمجل  اعق ار:
ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س بعً 
بنذائ ًعلذىًموافقذةًمجلذسًشذلونًم2022ًم/2021ًاقترا ًاعتمااًالجداولًالدراسيةًللفصذصًالدراسذىًاألولًللعذامًالجذامعىً -9038

ًمًعلىًالنحوًالتالى:18/10/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ202ًوالطالبًبجلستهًرقمً)ًمالتعلي
ًقسمًالمنا ةًوتدريسًالتربيةًالرياضية.ً-1
ًقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركة.ً-2
ًقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويح.ً-3
ًقسمًعلومًالصحةًالرياضية.ً-4
 ومًالتربويةًوالنفسيةًالرياضية.قسمًالعلً-5

 واي  اعمجل . :اعق ار

فصذذذصًلللمذذذااةًالتذذذدريبًالميذذذدانىًلقسذذذمًاإلاارةًالرياضذذذيةًوالتذذذرويحًنذذذدبًالسذذذااةًاألتذذذيًدسذذذمائهمًللتذذذدريسًإقتذذذرا ً -9039
ًعلذىًموافقذةًمجلذسًقسذمًاإلاارةًالرياضذيةًوالتذرويحًم2021/2022ًًامًالجامعيالدراسيًاألولًللع بجلسذتهًبنائ 

ًمًوفقا ًلماًسلي:11/10/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ190ًرقمً)
ًا فرقةًا م لةًاإلسم

ًالرابعةًالتدريبًالميدانىًدحمدًعبدًالحفمًعبدًالحفيمً-1
ًالرابعةًالتدريبًالميدانىًحسينًدحمدًمحمدً-2
ًالرابعةًالتدريبًالميدانىًمحمدًعلىًمحمواً-3
ًالرابعةًالميدانىالتدريبًًسوسفًمسعواًحسنً-4
ًالرابعةًالتدريبًالميدانىًوليدًدحمدً اشمً-5  

 واي  اعمجل . :اعق ار

فصذذصًللبعذذضًمقذذرراتًقسذذمًالمنذذا ةًوتذذدريسًالتربيذذةًالرياضذذيةًتذذدريسًللمعاونذذةًفذذىًنذذدبًالسذذااةًاألتذذيًدسذذمائهمًإقتذذرا ً -9040
قسذمًالمنذا ةًوتذدريسًالتربيذةًالرياضذيةًبجلسذتهًبنذائ ًعلذىًموافقذةًمجلذسًم2021/2022ًًامًالجذامعيالدراسذيًاألولًللعذ

(ًبتذذذذاريخ202ًمًوموافقذذذذةًمجلذذذذسًشذذذذلونًالتعلذذذذيمًوالطذذذذالبًبجلسذذذذتهًرقذذذذمً)2/10/2021(ًوالمنعقذذذذدةًبتذذذذاريخ200ًرقذذذذمً)
ًمًوفقا ًلماًسلي:18/10/2021
 

(13) 

ـا توصيفًا م لةًاإلسم
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ًاكتوراًهًمقررًالسباحةًخالدًمحمدًاألميرًمحمدً-1
ًماجستيرًمقررًالسباحةً اامًحسينمعتزًرجبًً-2
ًاكتوراًهًمقررًالسباحةًموسىًمحمدًحسنينًعالمً-4
ًماجستيرًمقررًكرةًاليدًدحمدًكمالًعلىًحسنً-5
ًماجستيرًمسابقاتًالميدانًوالمضمارًعمرًمحمدًقاسمًمحمدً-6
ًاكتوراًهًمقررًكرةًالقدمًمفىًدحمدًعبدًهللاًحسنً-7
ًاكتوراًهًتنسًالطاولةمقررًًمحمدً برهًمحمدًعلىً-8
ًماجستيرًمقررًكرةًاليدًتامرًطلعتًدبوًزيدً-9

ًاكتوراًهًمقررًكرةًالقدمًجنيدىًمصطفىًمحمدًجنيدىً-10
ًاكتوراًهًمقررًكرةًالقدمًعمرًحلمىًمحمدًعبدهً-11  

 واي  اعمجل . :اعق ار

فصذذصًللبعذذضًمقذذرراتًقسذذمًالتذذدريًبًالرياضذذىًوعلذذومًالحركذذةًتذذدريسًللمعاونذذةًفذذىًنذذدبًالسذذااةًاألتذذيًدسذذمائهمًإقتذذرا ً -9041
بنائ ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًبجلستهًرقذمًم2021/2022ًًامًالجامعيالدراسيًاألولًللع

(ًبتذذذذذذاريخ202ًمًوموافقذذذذذذةًمجلذذذذذذسًشذذذذذذلونًالتعلذذذذذذيمًوالطذذذذذذالبًبجلسذذذذذذتهًرقذذذذذذمً)3/10/2021(ًوالمنعقذذذذذذدةًبتذذذذذذاريخ205ً)
ًمًوفقا ًلماًسلي:18/10/2021

ـا توصيفًا م لةًاإلسم
ًماجستيرًمقررًدساسياتًالجمبازًكريمةًمختارًعبدًالرحيمًً-1
ًماجستيرًمقررًدساسياتًالجمبازًعبدًالرحمنًمحمدًدحمدً-2
ًًمقررًدساسياتًالجمبازًدحمدًفوزىًياسينً-3
ًًمقررًدساسياتًالجمبازًدحمدًمحمدًحسنىًدبوًزيدً-4  

 واي  اعمجل . :اعق ار

سذنة،ًبنذائ ًعلذىًموافقذةًلجنذة28ًًإقترا ًإيقافًقيدًالطالبًاآلتىًدسماؤ مًوذلكًلبلو همًالحدًاألقصىًللتجنيذدًو ذوًسذنً -9042
ًمًو م:18/10/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ202ًشلونًالتعليمًوالطالبًبجلستهاًرقمً)

ـت ريخـا مياللـا فرقةـاالسم
ًم15/5/1993ً)إاارة(ًمنًالخارجًالرابعةًدحمدًخميسًكمالًالدسن

ًم11/11/1993ًالرابعةً)إاارة(ًمنًالخارجً يرلسًمنيرً رنىًابسخروًن
ًم30/11/1992ًالرابعةً)إاارة(ًمنًالخارجًمصطفىًجمالًنفااى

ًم16/9/2000ًالثالثةًعبدًالحفيمًسامحًجاللًسيد
ًم1/9/2000ًالثالثةًمحمواًشريفًدحمدًسيف

ًم29/6/1992ًالثالثةًميناًجمالً نرىً ياا
ًم19/11/1997ًاألولىًمحمواًسيدًدحمدًمحمدًدبوًزيد ً

 واي  اعمجل . :اعق ار

 
(14) 

للعذامًالجذامعيًإلىًال ليةًًإقترا ًإعتمااًالمقا ةًللطالبًاآلتىًدسماؤ مًالمحولينًمنًال لياتًالموضحةًقرينًكال ًمنهم -9043
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م18/10/2021ً(ًالمنعقذذدةًبتذذاريخ202ًموافقذذةًلجنذذةًشذذلونًالتعلذذيمًوالطذذالبًبجلسذذتهاًرقذذمً)مًبنذذائ ًعلذذى2021/2022ً
ًو م:

 ا ج معةـا ممومـمنا  اإلسم م

 جامعةًالمنصورة سعواًشايتًسعواًدحمد  -1

 جامعةًالمنصورةًمحمدًعمرًمحمدًنايفً -2

ًجامعةًالمنصورةً الحًفيصصًعلىًعبدًهللاً -3
ًجامعةًبنىًسويفًالمالكبيترًعبدًالتوابًفريدًعبدًًب -4
ًجامعةًالمنصورةًضويحىًشعفًسليمانًعليانًعلىً -5  

 واي  اعمجل . :اعق ار

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
ماًوراًمذنًكنتذرو تًمًبنائ ًعلى2022ًم/2021ًللعامًالجامعىًنتيجةًالفرقةًاألولىًماجستيرً)اورًثان(ًاقترا ًاعتمااً -9044

م13/10/2021ًالمنعقذذدةًبتذذاريخً(233ًلجنذذةًالدراسذذاتًالعليذذاًوالبحذذوثًبجلسذذتهًرقذذمً)موافقذذةًًوًالفرقذذةًاألولذذىًماجسذذتير
ًعلىًالنحوًالتالى:

ًقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركة.ً-1
ًقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويح.ً-2
ًقسمًعلومًالصحةًالرياضية.ً-3
 قسمًالعلومًالتربويةًوالنفسيةًالرياضية.ً-4

 اعمجل .واي   :اعق ار

مً)للطذالبًالوافذذدسن(ًاعتبذذارا ًمذذنًسذذوم2021ً/2022ًالموافقذذةًعلذذىًعقذذدًامتحانذاتًتذذأ يلىًاكتذذوراهًللعذذامًالجذذامعىًإقتذرا ً -9045
ًمًوفقا ًلماًسلى:25/11/2021الخميسًالموافقً

ًم.25/11/2021المجالًالعامًسومًالخميسًالموافقًً-
ًم.26/11/2021المجالًالتخصصىًسومًالجمعةًالموافقًً-
ًم.27/11/2021المجالًالمرتبطً+ًا متحانًالشفوىًسومًالسبتًالموافقًً-

 واي  اعمجل . :اعق ار

الموافقذذذةًعلذذذىًتشذذذفيصًكنتذذذرولًالدراسذذذاتًالعليذذذاً متحانذذذاتًتذذذأ يلىًاكتذذذوراهً)للطذذذالبًالوافذذذدسن(ًللعذذذامًالجذذذامعىًإقتذذذرا ً -9046
ًمًو م:2021ً/2022

ًرئيساً ًعبدًالحفيمد.ا/ًعبدًالحفيمًرزمًً-ا
ًعضواً ًد.م.ا/ًشيمائً ال ًسيدًحسانينً-2
ًعضواً ًد.م.ا/ًمروةًرمضانًمحمواً-3
ًعضواً ًد.م.ا/ًعمروًسيدًحسنًدحمدً-4
ً)إاارىًاللجنة(ًالسيد/ًوليدًمحمدًجابرً-5
ً)عامصًاللجنة(ًالعامص/ًعدلىًعليانًعبدًالعالً-6 ً

 واي  اعمجل . :اعق ار

(15) 
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للدراسذذذاتًالعليذذذاًوالبحذذذوثًالموافقذذذةًعلذذذىًقيذذذدًالطذذذالبًالوافذذذدسنًبأقسذذذامًال ليذذذةًبنذذذائ ًعلذذذىًوراًمذذذنًاإلاارةًالعامذذذةًإقتذذذرا ً -9047
ً.م2020ً/2021للعامًالجامعىًم2020ًاعتبارا ًمنًد توبرًبصفةًمبدئيةًًللوافدسنًبمرحلتىًالماجستيرًوالدكتوراًه

 واي  اعمجل . :اعق ار

علذذذىًقيذذذدًالطذذذالبًالوافذذذدسنًبقسذذذمًالمنذذذا ةًوتذذذدريسًالتربيذذذةًالرياضذذذيةًبنذذذائ ًعلذذذىًوراًمذذذنًاإلاارةًالعامذذذةًًالموافقذذذةإقتذذذرا ً -9048
ًو و:ًم2021ً/2022للدراساتًالعلياًوالبحوثًللوافدسنًبمرحلةًالماجستيرًبصفةًمبدئيةًللعامًالجامعىً

ـا لرجةـا جنسيةـاالسمـم
ًماجستيرً ويتىًعبدًالرحمنًبدرًحمدانًفالحًالهبيده1ً ً

 واي  اعمجل . :اعق ار

مًبنذائ 2021ً/2022ًالموافقذةًعلذىًاعتمذااًنتيجذةًامتحانذاتًتذأ يلىًاكتذوراهً)للطذالبًالمصذريين(ًللعذامًالجذامعىًإقترا ً -9049
(ًالمنعقذذذدةًبتذذذاريخ233ًوموافقذذذةًقذذذرارًلجنذذذةًالدراسذذذاتًالعليذذذاًوالبحذذذوثًبجلسذذذتهًرقذذذمً)ًعلذذذىًمذذذاًوراًمذذذنًرئذذذيسًال نتذذذرول

 م.13/10/2021
 واي  اعمجل  اعق ار:
م،14/11/2016ًم،16/6/2014ً،ًم15/10/2006علذذىًتفعيذذصًقذذراراتًمجلذذسًال ليذذةًبجلسذذتهًبتذذاريخًإقتذذرا ًالموافقذذةً -9050

/2021ًالمتقذذدمينًللقيذذدًبمرحلذذةًالماجسذذتيرًاعتبذذارا ًمذذنًالعذذامًالجذذامعىًمًبشذذأنًالقواعذذدًالمحذذداةًللطذذالب2020/2021ً
ًم،ًوفىًضوئًالزيااةًالعدايةًللطالبًالوافدسن.2022

 أوال : أن يت  ا األب اعمتقدمألن عدرجة اعماج تأل  داخل  ل ا    لى حدة ويقا  علمحددات اعتاعية )علطالب من اعخارا(:
ًذاتًالقسم.ابلومًألعلىًفيًارجاتًالتخص ًفيًً-1
ًبفالوريو ًتربيةًرياضيةًبتقدسرًعامً"ممتاز"ًألعلى.ً-2
ًبفالوريو ًتربيةًرياضيةًبتقدسرًعامً"جيدًجدا "ًألعلى.ً-3
ًبفالوريو ًتربيةًرياضيةًبتقدسرًعامً"جيد"ًألعلى.ً-4
ًألعلى.ً"بفالوريو ًتربيةًرياضيةًبتقدسرًعامً"مقبولً+ًابلومً-5
ًالتخص ًللقسمًالمتقدمًلهًالطالب.الدرجةًاألعلىًفيًمااةًً-6
ًاألقدمًفيًالتخرجًعلىًدنًيفونًقدًمضىًعلىًحصولهًلدرجةًالبفالوريو ًد ثرًمنًعشرًسنوات.ً-7

 ثانيا : احديد أ داد اعمقبوعألن بأا ال اعللية عم حلة اعماج تأل  ويقا  عما يلى:
ً(ًاثنينًطالبًل صًدستاذًبفصًقسمًبال لية.2عداً)ً-1
ًنينًطالبًل صًدستاذًمساعدًبفصًقسمًبال لية.(ًاث2عداً)ً-2

 واي  اعمجل  اعق ار:
للقيذذذدًبقسذذمًالمنذذذا ةًوتذذذدريسًالتربيذذذةًًياـــد ياـــد  بـــد هللا ياـــد مطلـــ  ) ـــويتى اعجن ـــية(الذذب/ًالطًترشذذذيحإعذذذااةًًاقتذذرا  -9051

م،2019ً/2020ًواعتبارًتغيبهًعنًالحضورًوألاائًامتحاناتًالعذامًالجذامعىًم2021/2022ًللعامًالجامعيًالرياضيةً
ًمًغيابًبعذرًمقبولًنظرا ًلظروفًجائحةًكوروناًوبنائ ًعلىًطلبه.2020ً/2021ً

 واي  اعمجل  اعق ار:
(16) 

مًللقيذذد2021ً/2022ًإلذىًم2020/2021ًلعذامًالجذامعيًمذنًا)وافذدًكذويتى(ًقيذدًالطذالبًاألتذيًدسذمائهمًًتأجيذصًاقتذرا  -9052
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بنذائ ًعلذىًطلذبهمًوموافقذةًمجذالسًاألقسذامًالمختصذةً،ًوموافقذةًلجنذةًالدراسذاتًوالبحذوثًبجلسذتهاًرقذمًبمرحلةًالماجستيرً
ًم.13/10/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ233ً)

ـا فرقةـا قسمـاإلسمـم
ًماجستيردولىًًالمنا ةًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًراشدًعاسدًراشدًعجيصًخلفًالعنزًى1ً
ًدولىًماجستيرًالمنا ةًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًسليمانًمجبصًعبدًهللاًضيفًهللاًالمطيرًى2ً ً

 واي  اعمجل  اعق ار:
اقترا ًالموافقةًعلىًندبًالسااةًاآلتىًدسماؤ مًلتدريسًمقرراتًشسبةً)رياسًدطفال(ًعلذىًدنًت ذونًالمحاضذراتًبفليذةً -9053

/2021ًجامعذذةًاألز ذذرًوذلذذكًخذذاللًالفصذذصًالدراسذذىًاألولًً-التربيذذةًالرياضذذيةًنظذذرا ًلعذذدمًتذذوافرًمالعذذبًبفليذذةًالتربيذذة
ًم:و بنائ ًعلىًموافقةًمجالسًاألقسامًالمختصةًم2022ً

ـا توقيتـا يومـومك نـا تلريسـا ق ئمينـبتلريسـا مقررـا مقرر
تربيةًحركيةً

(1)ً
ًالخميسًد.ا/ًعا مً ابرًراشد

ً ليةًالتربيةًالرياضية
2ًنظرىًمدرج9ً:11ًً
ًعملىًمالعبًال لية11ً:1ً

تربيةًحركيةً
(2)ً

ًالسبتًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا
ً ليةًالتربيةًالرياضية

2ًنظرىًمدرج9ً:10ًً
ًعملىًمالعبًال لية10ً:12

تربيةًحركيةً
(4)ً

ًالسبتًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا
ً ليةًالتربيةًالرياضية

2ًنظرىًمدرج12ً:1ًً
ًعملىًمالعبًال لية1ً:3ً ً

 واي  اعمجل  اعق ار:
علذذىًزيذذااةًنسذذبةًدعذذدااًالطذذالبًالمقبذذولينًفذذيًمرحلذذةًالماجسذذتيرًفذذيًقسذذمًعلذذومًالصذذحةًالرياضذذيةًالذذذسنًًاقتذذرا ًالموافقذذة -9054

ًسبقًنجاحهمًبمرحلةًالدبلومًفيًعلومًالصحةًالرياضيةًبنائ ًعلىًالطلبًالمقدمًمنًرئيسًقسمًعلومًالصحةًالرياضية.
 واي  اعمجل  اعق ار:
وعذذدمًالسذذما ًلذذهًًم2020ً/2021بالفرقذذةًاألولذذىًللعذذامًالجذذامعىًًأحمــد محمــد محمــود ســألداقتذذرا ًوقذذفًقيذذدًالطالذذب/ً -9055

(202ًبجلسذتهًرقذمً)بدخولًا متحاناتًإ ًبعذدًتحدسذدًموقفذهًمذنًالتجنيذدًبنذائ ًعلذىًموافقذةًلجنذةًشذلونًالتعلذيمًوالطذالبً
ً.م18/10/2021المنعقدةًبتاريخً

 واي  اعمجل  اعق ار:
بنذذذائ ًعلذذذىًقذذذرارًلجنذذذةًشذذذلونًالتعلذذذيمًم2020ً/2021ًالتصذذذحيحًلذذذدورًنذذذوفمبرًللعذذذامًالجذذذامعىًتشذذذفيصًاعتمذذذااًإقتذذذرا ً -9056

ًمًوفقا ًلماًسليً:13/9/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ201ًوالطالبًبجلستهاًرقمً)
ـقسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويحـ:

 وراة ( 1إدارة اعمع ك ات ) مق ر  -1
 دانيًالجوااًا/ًهيسمً الحًعبدًدانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً

 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً
 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد 1ًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً

 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز
 دانيًالقاارا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدً دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد

 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً دانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

(17) 
 وراة ( 3مق ر اعبحا اععلمت ومشكالت اإلدارة )  -2

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا1ًًًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
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 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً 1ًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً
 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد 1ًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً

 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز
 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد

 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًطهًعبدًالنسيمًا/ًم من
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً دانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة ( 5مق ر اعقوانألن واعلوائح اعمنظمة علاألئات اعشبابية واع ياضية  )  -3
 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً

 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً
 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد4ًًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً

 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً  1ًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز
 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد

 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجالل دانيًم منًطهًعبدًالنسيما/ً
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهران دانيًا/ًشيمائً ال ًسيد
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة 2مق ر إدارة اعم ابقات اع ياضية  ) اخلف ثاعثة (  -4

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 1ًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًم منًطهًعبدًالنسيما/ً

 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً 1ًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة 2مق ر إدارة اعمؤس ات اع ياضية  ) اخلف ثاعثة (  -5

 1ًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلى
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدان دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيم

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيم
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمد دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار1ًًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًمحمواًمحمدًجاللًا/ًدحمد 1ًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم

 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهران انيدًا/ًشيمائً ال ًسيد
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة 2مق ر ماارات اإلدارة واعت بية اععملية اعداخلية   ) اخلف ثاعثة (  -6

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 1ًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 
(18) 

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً 1ًا/ًشيمائً ال ًسيدً
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 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد
 وراة ( 1مق ر اعت وي  اع ياضت  )  -7

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا 1ًد.ا/ًجمالًمحمدًعلى
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدان دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيم

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًكمالًالدسنًعبدًالعظيمد.ا/ًحازمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمد دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجالل دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم

 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهران 1ًسيدًا/ًشيمائً ال 
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة ( 1مق ر اعتنظيمات اع ياضية  )  -8

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
ًدانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًدحمدًمحمدا/ًعمروً دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً 1ًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة ( 2مق ر اعتنمية اإلدارية  )  -9

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا 1ًًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 1ًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًالسبا ًعبدًالعزيزد.ا/ًرانياًمرسيًدبوً

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً 1ًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 رياضات مائية ) اخلف ثاعثة ( 2اختياري -10
 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلى
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدان دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيم

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيم
 دانيًبسامً ال ًمحمدا/ً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجالل 1ًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهران دانيًا/ًشيمائً ال ًسيد
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 
(19)ً

 طاعب 2اعطائ ة  ) اخلف ثاعثة ( مق ر إدارة واحكي  اعل ة  -11

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً
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 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً دانيً ًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 2ًًًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة 1) رابعة (   مق ر إدارة واحكي  اع باحة -12

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 1ًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً 1ًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًادًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً دانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة 5مق ر إدارة واحكي  اعجمباز ) رابعة (  -13

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 5ًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًدحمدًدبوًاليزيدادًدحمدًمحمدً
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً 1ًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة 1إدارة واحكي  ري  اذثقال  ) رابعة (  8مق راختياري  -14

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 1ًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًدبوًاليزيدًادًدحمدًمحمدًدحمد
 دانيًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً دانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 طالب 7( إدارة واحكي    ة اعألد  ) رابعة ( 5مق ر اختياري ) -15

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 

(20) 
 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًمحمدًدحمدًدبوًاليزيدادًدحمدً

 5ًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 2ًا/ًمحمدًمهرانًمهرانً دانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
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 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد
 وراة1( إدارة واحكي  اعل ة اعطائ ة  ) رابعة ( 5مق ر اختياري ) -16

 دانيًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًدحمدًدبوًاليزيدادًدحمدًمحمدً
 7ًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانًًدانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 وراة1( إدارة واحكي    ة اعقدل  ) رابعة ( 5مق ر اختياري ) -17

1ًًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا دانيًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً
 دانيًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً دانيًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً

 دانيًا/ًعمروًدحمدًمحمد دانيًد.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمً
 دانيًا/ًبسامً ال ًمحمدًً دانيًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 دانيًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار دانيًدبوًاليزيدًادًدحمدًمحمدًدحمد
 7ًا/ًدحمدًمحمواًمحمدًجاللً دانيًا/ًم منًطهًعبدًالنسيم
 دانيًا/ًمحمدًمهرانًمهرانًًدانيًا/ًشيمائً ال ًسيدً
 ً دانيًا/ًعصمتًمحمدًسيد

 جل ات4( إدارة واحكي  اع باحة  ) اخلف ثاعثة(  2مق ر اختياري )  -18

 جلسة1ًًًا/ًمصطفيًعنترًزيدانً جلسة1ًًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً
 جلسة1ًًا/ًم منًطهًعبدًالنسيمًًً جلسة1ًًد.ا/ًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيز

 جل ات4( إدارة واحكي  اعل ة اعطائ ة  ) اخلف ثاعثة (   5مق ر اختياري )  -19

 جلسة1ًًا/ًشيمائً ال ًسيدً جلسة1ًًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىً

 جلسة1ًًا/ًعصمتًمحمدًسيد جلسة1ًً.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمًدً

 جل ات4( رابعة( إدارة واحكي  اع باحة  )  2مق ر اختياري )  -20

 جلسة1ًًًا/ًعمروًدحمدًمحمد جلسة1ًًد.ا/ًعمروًمحمدًإبراهيمً
 جلسة1ًًمهرانًا/ًمحمدًمهران جلسة1ًًا/ًم منًطهًعبدًالنسيمًً

 جل ات4( إدارة واحكي  اعجمباز  ) رابعة(  6مق ر اختياري )  -21

 جلسة1ًًا/ًعصمتًمحمدًسيد جلسة1ًًرانياًمرسيًدبوًالسبا ًعبدًالعزيزًًد.ا/ً
 جلسة1ًًا/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاار جلسة1ًًا/ًشيمائً ال ًسيد

 جل ات4( رابعة)   ري  اذثقال( إدارة واحكي   8مق ر اختياري )  -22

 جلسة1ًًا/ًمصطفيًعنترًزيدان جلسة1ًً.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمًد
 جلسة1ًًا/ًبسامً ال ًمحمد جلسة1ًًا/ًهيسمً الحًعبدًالجواا

 جل ات4( رابعة)     ة اعألد( إدارة واحكي  5مق ر اختياري )  -23

 جلسة1ًًمحمدًجاللا/ًدحمدًمحمواً جلسة1ًًا/ًدحمدًمحمدًدحمدًدبوًاليزيد
 جلسة1ًًا/ًبسامً ال ًمحمد جلسة1ًًا/ًعمروًدحمدًمحمد

(21) 
 جل ات4( رابعة)     ة اعطائ ة( إدارة واحكي   5مق ر اختياري )  -24

 جلسة1ًًًا/ًمحمدًسعدًعبدًالقاار جلسة1ًً.ا/ًحازمًكمالًالدسنًعبدًالعظيمًد
 جلسة1ًًا/ًهيسمً الحًعبدًالجوااً جلسة1ًًا/ًعصمتًمحمدًسيد
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 جل ات4( رابعة)    ة اعقدل( إدارة واحكي   5مق ر اختياري )  -25

 جلسة1ًًًا/ًمحمدًمهرانًمهران جلسة1ًًد.ا/ًجمالًمحمدًعلىًسوسف
 جلسة1ًًا/ًهيسمً الحًعبدًالجوااً جلسة1ًًا/ًمصطفيًعنترًزيدان

ـمـا مركةـ:قسمـا تلريبـا ري ض ـوي و
 مق ر مبادئ اعتحلألل اعح  ت 

ًا/ًالحسينً ال ًمحمدًد.ا/ً الحًمحمدً الح
ًًا/ًخالدًعبدًالموجواًعبدًالعظيمً

 )  ملت ( مق ر مبادئ اعتحلألل اعح  ت 
 جلسة1ًًا/ًالحسينً ال ًمحمدًجلسة1ًًد.ا/ً الحًمحمدً الح

ا/ًخالدًعبدًالموجواًعبدً
ًالعظيمً

 جلسة1ًًًجلسة1ً

 مق ر اعبحا اععلمت ومشكالت اعتدريب 
ًد.ا/ًمحمدًإبراهيمًمحمواًسلطانًًد.ا/ً الحًمحمدً الح
ًًا/ًمحمواًحسنًحسينًً

 مق ر اعميكانيكا اعحألوية  
ًا/ًالحسينً ال ًمحمدًد.ا/ً الحًمحمدً الح

ًًا/ًخالدًعبدًالموجواًعبدًالعظيمً
 )  ملت (مق ر اعميكانيكا اعحألوية  

ا/ًالحسينً ال ًًجلسة1ًًمحمدً الحد.ا/ً الحً
ًمحمد

ًجلسة1ً

ًًًجلسة1ًًا/ًخالدًعبدًالموجواًعبدًالعظيمً
 ( ي دي سباحة   2مق ر اختياري ) 

ًا/ًالحسينً ال ًمحمدًد.ا/ً الحًمحمدً الح
ًًا/ًخالدًعبدًالموجواًعبدًالعظيم

 )  ملت (( ي دي سباحة   2مق ر اختياري ) 
ًجلسة1ًًا/ًالحسينً ال ًمحمدًجلسة1ًًد.ا/ً الحًمحمدً الح

ًًًجلسة1ًًا/ًخالدًعبدًالموجواًعبدًالعظيمً
 مضمار –( ي دي مألدان  2مق ر اختياري ) 

ًا/ًدحمدًإسماعيصًدحمدًد.ا/ًف ااًرزمًعبدًالحفيمً
ًا/ًليليًجمالًمهنيًد.ا/ًحامدًحسينًدحمدً

ًا/ًاألميرًعبدًالستارًد.ا/ًمحمواًعطيهًبخيتً
 )  ملت (مضمار –( ي دي مألدان  2مق ر اختياري ) 

ًجلسة1ًًا/ًدحمدًإسماعيصًدحمدًجلسة1ًًد.ا/ًف ااًرزمًعبدًالحفيمً
ًجلسة1ًًا/ًليليًجمالًمهنيًجلسة1ًًد.ا/ًحامدًحسينًدحمدً

ًجلسة1ًًا/ًاألميرًعبدًالستارًجلسة1ًد.ا/ًمحمواًعطيهًبخيتً
(22) 

ـا ري ضيةـ:من هجـوتلريسـا تربيةـقسمـا 
 اعمادة/ط ق ادري  ) نظ ي ( اخلف ثاعثة

 دانىًد.ا/ًعاالًحسنًالسيد دانىًد.ا/ًعا مً ابرًراشد

 دانىًد.م.ا/ًبفرًدنورًتهامي دانىًد.ا/ًمصطفىًدحمدًعبدًالو اب
ـ
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ـتخلف ثالثةا م لة/ـا وس ئمـا معينهـواالجازةـا ري ضيةــ)ـيم  ـ(ـ

1ًًبدريًكامصا/ًو ئ1ًًًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا
1ًًا/ًرانياً دسقًعبدًاللطيف1ًًا/ًعزهًكمالًبدر

ـتخلف ثالثةا م لة/ـا وس ئمـا معينهـواالجازةـا ري ضيةــ)ـنظريـ(ـ
 دانيًا/ًو ئًبدريًكامص دانيًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا

 دانيًا/ًرانياً دسقًعبدًاللطيف دانيًا/ًعزهًكمالًبدر

ـا م لة/ــما راتـا تلريسـوا تربيةـا عم يةــ)يم  ـ(ــ

 1ًا/ًعزهًكمالًبدر 1ًد.ا/ًمصطفيًدحمدًعبدًالو اب

 1ًا/ًهبهًمحمدًراتب 1ًا.م.ا/ًمروةً بريًابراهيم

ـ

ـا م لة/ــما راتـا تلريسـوا تربيةـا عم يةــ)نظريـ(ــ

 دانىًا/ًعزهًكمالًبدر دانىًد.ا/ًمصطفيًدحمدًعبدًالو اب

 دانىًا/ًهبهًمحمدًراتب دانىًا.م.ا/ًمروةً بريًابراهيم
 

ـ(ـتلريسـجم ي ـكرةـا يلـ)يم  ـ(ـ5ا م لة/اختي ريـ)
1ًًد.ا/ًحنانًمحمدًدحمدًجسيصة1ًًد.ا/ًكمالًسليمانًحسن

1ًًا/ًمحمدًعوسًعبدًالحليم1ًًد.ا/ًمصطفىًدحمدًعبدًالو اب
ـ(ـ)ـنظري(ـتلريسـجم ي ـكرةـا يلـ5ا م لة/اختي ريـ)

 دانىًد.ا/ًحنانًمحمدًدحمدًجسيصة دانىًد.ا/ًكمالًسليمانًحسن

 دانىًا/ًمحمدًعوسًعبدًالحليم دانىًد.ا/ًمصطفىًدحمدًعبدًالو اب
 

ـا م لة/ـمن هجـا كش فةـوا مرشلاتـ)ـيم  ـ(ـ
 1ًد.م.ا/ًمحمدً ال ًاحمدًفالح 1ًد.ا/ًكمالًسليمانًحسن

 1ًف ااا/ً الةًمحمدً 1ًد.ا/ًحنانًمحمدًدحمد

ـا م لة/ـمن هجـا كش فةـوا مرشلاتـ)ـنظريـ(ـ
 دانيًد.م.ا/ًمحمدً ال ًاحمدًفالح دانيًد.ا/ًكمالًسليمانًحسن

 دانيًا/ً الةًمحمدًف اا دانيًد.ا/ًحنانًمحمدًدحمد

 ا م لة/بمثـي م ـ)ـنظريـ(

 دانىًد.ا/ًحنانًمحمدًدحمدًجسيصة دانىًد.ا/ًديمنًعبدهًمحمد

 دانىًد.ا/ًإيمانًسيدًدحمد دانىًعبدًالو ابد.ا/ًمصطفىًدحمدً
 

 ا م لة/من هجـا تربيةـا ري ضيةـ)ـنظريـ(

 دانىًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا دانىًد.ا/ًمحمواًعبدًالحليمًعبدًال ريم

 دانىًد.ا/ًكمالًسليمانًحسن دانىًد.ا/ًكامصًعبدًالمجيدًقنصوة

ـ)ـنظريـ(ـ2ا م لة/ـطرقـتلريسـا تربيةـا ري ضيةــ
 دانيًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا دانيًمحمواًعبدًالحليمًعبدًال ريمد.اً

 دانيًد.م.ا/ًدسامهًمحمدًعبدًالحليم دانيًد.اًكامصًعبدًالمجيدًقنصوه
ـ

(23) 

ـا م لة/ـا تربيةـا مركيةـ)ـنظريـ(ــ

ًدانيًد.ا/ًبهائًسيدًمحموا دانيًد.اًمحمواًعبدًالحليمًعبدًال ريم
 دانيًد.م.ا/ًدسامهًمحمدًعبدًالحليم دانيًد.اًكامصًعبدًالمجيدًقنصوه

ـومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضيةـ:قسمـا ع 



 24 )مـا بعده صفحة      (

 مق ر اعت بية اعمقارنة 
ًا/ًمروةًمصطفيًمحمدًًا/ًثابتًحمديًثابتً

ًًا/ًحنانًالحلوانيً
 مق ر  ل  اعنف  اع ياضت ) اعف اة اعثاعثة ادري  ( 

ًالحفيمد.ا/ًعبدًالحفيمًرزمًعبدًًد.ا/عمااًسميرًمحموا
ًًا/ًمصطفيً اشمًدحمد

ـقسمـي ومـا صمةـا ري ضيةـ
 مق ر اعتغذية عل ياضألألن  

ًا/ًدحمدًمحمواًعثمانًد.ا/ًعمااًالدسنًشسبانًعلى
ًًا/ًنسرينًناايًعبدًالجيد

 مق ر اإلصابات اع ياضية   
ًا/ًمحمدًفارومًإبراهيمًد.ا/ًمحمواًفارومً بره
ًًا/ًاسرائًعطاًالمحمدي  

 واي  اعمجل  اعق ار:
ً)للطالبً -9057 ًماجستير ًاألولى ًالفرقة ًنتيجة ًباعتماا ًماجستير ًاألولى ًالفرقة ًكنترو ت ًمن ًورا ًما ًعلى ًالموافقة اقترا 

ًمًلألقسامًالتالية:2020ً/2021الوافدسن(ًالدورًاألولًللعامًالجامعىً
ًقسمًالمنا ةًوتدريسًالتربيةًالرياضية.ً-1
ًمًالحركة.قسمًالتدريبًالرياضىًوعلًوً-2
ًقسمًاإلاارةًالرياضيةًوالترويح.ً-3
ًقسمًعلومًالصحةًالرياضية.ً-4
ًقسمًالعلومًالتربويةًوالنفسيةًالرياضية.ً-5

 واي  اعمجل  اعق ار:

ـ,,,ف ـذاتـا يوما رابعةـيصرًاـةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتاتـ

                رئيس اجمللس                  أمني اجمللس        

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

 عميد الكلية


