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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م12/4/2022  بتاريخ  (225) رقم

 ، مجلــا   يل ــةباقــر عا ــة  ع12/4/2022   ا   ــ    ثالثــا يــ ع    ر بعــة م ــا   ة إنــف  ــا  اــاع    ــا 
ورئــ ا  األــد   يل ــة .لكماا سلياان م نل ياان برئاســة    ــألد  ذسـتاك   ــد ت ر/ (225) رعــ  مجلــا   يل ــة جتاـ إ

 .  اجلا
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إبر ه   أحاد أ.د/  ادل -1

 عضوا   رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محا د ح ن ح ألن  -2

 عضوا   رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/  ااد ساألر محا د -3

 عضوا   وتدريس التربية الرياضيةرئيس قسم المناهج  أ.د/  اص  صابر ر شد حا دى -4

 عضوا   رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/  ااد   دين شعبان  لا -5

 عضوا   رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ ر ن ا مرسا أب    عباس -6

 الخبرةعضوا  من ذوى  أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د/ محاد محاد   حفناوى  -7

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د أحاد صالح   دين محاد عر  ف -8

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د بها  سألد محا د ح انألن -9

 عضوا  عن القسم بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضيةأستاذ متفرغ  أ.د/ طارق محاد محاد  بد   عزيز -10

 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ حازع  اال   دين  بد   عظ    -11

 عضوا  عن القسم األستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/  بد هللا  رغلى أحاد -12

 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة حامدأ.د/ ياسر ح ن  -13

 عضوا  عن األساتذة المساعدين الرياضية أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية أ.ع.د/ ش اا   لى محاد    ى -14

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوا   العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات  أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د/ حامد ح ألن أحاد إبر ه   -

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/  ارو محاد إبر ه   -

 عضوا  عن القسم بقسم علوم الصحة الرياضيةأستاذ متفرغ  أ.د/ ساألر محاد محى   دين أب شادى -

 عضوا  عن المدرسين المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة د/ أحاد محاد ح ألن -

 عضوا  من الخارج وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أ/ محاد إبر ه     دس عى -

 عضوا  عن الخارج والرياضةوكيل وزارة الشباب  د/ أحاد  بد     ألل  بد   حك   -



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

لللللللللللللللللللللللللعنىلم ضرلانجنيةلاني بقةل.لانتصد ق :لأواًل
9288- 

 

 م.21/3/2022 بتاريخ( 224) الجلسة رقم محضر
 ع.21/3/2022 بتاريخ( 224)   جل ة رع  محضرصادق   اجلا  لى  :  قر ر

لقراراتلانجنيةلاني بقة.لتنف ذم لتملفىلللايتعراض :ث ن ً 
 م.21/3/2022 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -9289
 .ع21/3/2022  ا   انعقدة    ابقةة من عر ر ت   جل   نفألذهاا    أح ط   اجلا  لاا  ب :  قر ر
لانجودةلواإلعتم د:موضوع تلو دةلضم نللث نثً :
لموضوع تلانتخط طلوانتني قلوانموضوع تلانع مة:لرابعً :
إعتــر ح إ تاــاد   الــط   اا ــ ة  تعألــألن   اعألــدين ب ع ــاع   يل ــة بنــا    لــى م   قــة مجــا ا  ذع ــاع  -9290

   ااتصة و قا   اا يلا:
لقيملانتدر بلانر  ضيلوعنوملان ركة

تالتخصصا
 م2025/2026 م2024/2025 م2023/2024 م2022/2023 م2021/2022 العام اجلامعي

 ( مالكمة1)  ذ عاب   فردية
 ( دفاع1)
 ( مضمار1)
 ( مصارعة1)

 ( جمباز1)
 ( مبارزة1)
 

 ( ميدان1)
 ( جمباز1)

 ( ميدان1)
 ( دفاع1)
 ( سباحة1)

 ( مالكمة1)
 ( مضمار1)
 ( مصارعة1)

 ( قدم1)  ذ عاب   جااع ة
 ( كرة يد1)
 ( كرة طائرة1)

 ( كرة يد1)
 ب( ألعاب مضر 1)
 ( قدم1)

 ( كرة طائرة1)
 ( كرة يد1)

 ( كرة طائرة1)
 ( كرة يد1)
 ( قدم1)

 ( ألعاب مضرب1)
 ( قدم1)

 - -  تدريب (1) - -   تدريب   رياضا
 حيويةميكانيكا (1) ( علم حركة1) - - -  ل ع   حر ة

لانمن هجلوتدر سلانترب ةلانر  ض ةقيمل

تالتخصصا
 م2025/2026 م2024/2025 م2023/2024 م2022/2023 م2021/2022 اجلامعيالعام 

 ( ألعاب مضرب1) بنألن وبنات
 ( هوكي1)

 ( ألعاب مضرب1)
 ( قدم1)

 ( هوكي1)
 ( قدم1)
 (ألعاب قوى 1)

 ( كرة طائرة1)
 ( سباحة1)
 ( كرة سلة1)

 ( ألعاب قوى 1)
 ( كرة يد1)
 ( كرة سلة1)

 - - - ( جمباز1) ( سباحة1)  بنات
لاإلدارةلانر  ض ةلوانترو حقيمل

التخصصات
 م2025/2026 م2024/2025 م2023/2024 م2022/2023 م2021/2022 العام اجلامعي

معيدة كرة ( 1) -  ذ عاب   جااع ة
 طائرة

 ( معيدة كرة يد1)
 ( معيد كرة قدم1)

( معيدة كرة 1) -
 سلة

 ( معيدة جمباز1)  ذ عاب   فردية
 (معيدة مبارزة1)

معيدة  (1)
 سباحة

 ( معيد رفع أثقال1) -
 (معيدة جمباز إيقاعي1)

( معيدة تعبير 1)
 حركي

ل



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
لانعنوملانتربو ةلواننفي ةلانر  ض ةقيمل

لانعددلانتخصصلانمطنوبلانع ملانج معي
 - - م2021/2022
 1 علوم تربوية م2022/2023
 2 علم نفس رياضي م2023/2024
 1 علوم تربوية م2024/2025
 - - م2025/2026

لعنوملانص ةلانر  ض ةقيمل
لانعددلانتخصصلانمطنوبلانع ملانج معي

 - - م2021/2022
 1 تربية قوام م2022/2023
 1 تشريح وظيفي م2023/2024
 1 فسيولوجيا الرياضة م2024/2025
  1 اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني م2025/2026

 و      اجلا. :  قر ر
إقترررراش إاررررتراو الررردكتور/ حسررررين أحمررررد الحررراج. المرررردرس بقسررررم المنررراهج وترررردريس التربيررررة الرياضرررية ببحرررر  بعنرررروان  -9291

"برناا مجلتكم ن ااةلبديااتخداملانقصااةلان رك ااةلوانتمث ن ااةلوتااىث رالعنااىلميااتو لأدا لبعااضلم اا راتلللل
فري المرمتمر الردولي األول لعلروم الرياضرة بجامعرة جردة  انجمب زلانمن ج اةلنتمم اذلمر ناةلانتعنا ملاإلبتادا ي"للللل

ً  علرى موافقرة مجلرس قسرم 19/5/2022 – 18بالمملكة العربيرة السرعودية ا المقررر تنهيمرل خرالل الفتررة مرن  ما بنرا
م ا وقررار لجنرة الدراسرات العليرا 3/4/2022( المنعقردة بتراريخ 206المناهج وتردريس التربيرة الرياضرية بجلسرتل رقرم )

 م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239لبحوث بجلستها رقم )وا
 و      اجلا. :  قر ر

لش ونلأعض  له  ةلانتدر سل:لخ ميً ل:
إقتراش سفر السريد الردكتور/ محمرد سريد حامرد علري. المردرس بقسرم العلروم التربويرة والنفسرية الرياضرية فري زيرارة علميرة  -9292

ً  على الدعوة الواردة مرن جامعرة 2022يوليو  25 – 2إلى دولة ألمانيا في الفترة من  معهردة  –األلمانيرة  kitم ا  بنا
( المنعقردة بتراريخ 98وموافقرة مجلرس قسرم العلروم التربويرة والنفسرية الرياضرية بجلسرتل رقرم )األلعاب والعلوم الرياضريةا 

 م.3/4/2022
لو      اجلا.   قر ر:

لوانعمق تلانثق ف ة:اندراي تلانعن  لوانب وثللي ديً ل:ل
ل)تيج سلأب  ثلإنت جلعنميل(

إقتررراش تسررجيل بحرر  إنترراج علمرري للسرريدة الرردكتورة/ ارريماً مرراهر أحمررد. المرردرس بقسررم المنرراهج وترردريس التربيررة  -9293
"تىث رلإيتخداملانتكنونوج  لانرقم ةلفيلتطب قلميتو  تلانمج سلانانفسلان ركايلللالرياضية بعنوان 
ً  علرى موافقرة  األي ي ةلفيلهوكيلانم ادانلناد لط نبا تلكارةلانترب اةلانر  ضا ة"للللللنبعضلانم  راتل بنرا

م ا وقررار لجنرة 3/4/2022( المنعقردة بتراريخ 206مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بجلسرتل رقرم )
  م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

   اجلا. و      قر ر:



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 
ل(دكتوراا)منحلدرج تلعنم ةلاللل

إقترراش مررنح الباح ررة/  برة   أحمررد صررالش الردين محمررد. المرردرس المسراعد بقسررم علرروم الصرحة الرياضررية درجررة  -9294
"برن مجلتىه نيلمقترحلنت ي نلاألدا لانوظ فيلنن دلانمصا بةلل دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنروان

ً  علررى موافقررة مجلررس قسررم علرروم الصررحة الرياضررية بجلسررتل رقررم )باا ن روقلنااد لانياا دات"لل ( المنعقرردة 92بنررا
( المنعقررررررردة بتررررررراريخ 239ما وقررررررررار لجنرررررررة الدراسرررررررات العليرررررررا والبحررررررروث بجلسرررررررتها رقرررررررم )5/4/2022بتررررررراريخ 

 م.11/4/2022

 و      اجلا. :  قر ر

ل(م جيت ر)منحلدرج تلعنم ةلالل
إقتررراش مررنح البرراح ين الوافرردين الكررويتييين األترري أسررمائهم بقسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح درجررة الماجسررتير فرري  -9295

ً  علررى موافقررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح بجلسررتل رقررم ) ( المنعقرردة بترراريخ 196التربيررة الرياضررية بنررا
 م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239ما وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )4/4/2022
لعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
جودة الحياة الوظيفية وعالقتهرا براألداً الروظيفي لردى العراملين بالهيئرة العامرة للرياضرة بدولرة  طالل عادل سعد الحميدي 1

 الكويت
 اإلتصال اإلداري وعالقتل بتمكين العاملين بالهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت ويران سيحانمطلق سعد علي  2
 خطة مقترحة لتطوير األنشطة والبطوالت الرياضية بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ناصر فهد سعد حمد الحميدي 3
 الوظيفي لدى العاملين باألتحاد الكويتي للتنس رأس المال الفكري وعالقتل باألداً ماضي نايف ماضي العازمي 4
  نموذج مقترش لتطبيق الرااقة اإلستراتيجية باإلتحاد الكويتي للسباحة مبارو فهد ماضي ملحم العازمي 5

 و      اجلا. :  قر ر

الرياضررية درجررة الماجسررتير فرري إقتررراش مررنح البرراح ين الوافرردين الكررويتييين األترري أسررمائهم بقسررم المنرراهج وترردريس التربيررة  -9296
ً  علررى موافقررة مجلررس قسررم المنرراهج وترردريس التربيررة الرياضررية بجلسررتل رقررم ) ( المنعقرردة بترراريخ 206التربيررة الرياضررية بنررا

 م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239ما وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )3/4/2022
لعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
 واقع درس التربية البدنية بالمرحلة ال انوية بدولة الكويت متعب بدر مطلق بريكان الماجدي 1
 برنامج تربية حركية لتعديل السلوكيات البيئية لتالميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت محمد عبد   عوض مرزوق بدر  2
محمررد سررليمان عنيررلان صررالح الفررريج  3

 الرايدي
تعليمي بإستخدام بعض مواقف اللعب الهجومية على األداًات المهارية المركبة  تأثير برنامج

 لدى ناائي كرة القدم
ترررأثير برنرررامج تعليمررري بإسرررتخدام األسرررلوب المتبررراين علرررى مسرررتوى األداً المهررراري فررري الكررررة  علي سالم عوض منهل محمد 4

 الطائرة لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت
 تصميم بطارية أختبارات مهارية في كرة القدم لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ل عبد   فرحان عبد  عبد العلي 5
تأثير برنامج تعليمي مقترش لتنمية القدرات اإلدراكية الحركية على المهارات المنهجيرة فري كررة  عبد العليل خالد ندا فهد حسن  6

 اإلبتدائية بدولة الكويتالقدم لتالميذ المرحلة 
 

 و      اجلا. :  قر ر



 6 )مـا بعده صفحة      (

(5) 
لم جيت ر(لل–تشك سلنجنةلانمن قشةلوان كمل)لل

إقتررراش تشرركيل لجنررة المناقشررة والحكررم للبحرر  المقرردم مررن الباحرر / علرري أحمررد حلمرري سررليمان. المقيررد بقسررم علرروم الصررحة  -9297
"تااىث رلبرناا مجلتااىه نيلعنااىللالرياضررية )مررن الخررارج( للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فررى التربيررة الرياضررية بعنرروان 

وتشرركيل لجنررة المناقشررة والحكررم مررن  ننر  ضاا  ن"لانعضاانةلاألم م ااةلانفخذ ااةلانمصاا بةلباا نتمزقلانجز اايلانمتكااررلل
 السادة:

 أستاذ جراحة العهام بكلية الطب البشري ورئيس جامعة أسيوط          )مناقشا (طارق  بد هللا   جاال.     أ.د/  -1
 ية كلية التربفسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بأستاذ .    ااد   دين شعبان  لاأ.د/  -2

 شا (ناق)م أسيوطالرياضية / جامعة 
 اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأستاذ .   محا د  اروق صبرهأ.د/  -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (
ً  على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلستل رقم ) ما وقرار لجنة 5/4/2022( المنعقدة بتاريخ 92بنا

 م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

ل(دكتوراالل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)
إقتراش تسجيل البح  المقدم من الباح / حمدي فتحي أحمد. المقيد بقسم اإلدارة الرياضية والتررويح )مرن الخرارج( للحصرول  -9298

"برن مجلتنم ةلإدار ةلألعضا  لنجا نلان كا ملب إلت ا دلانمصار للللللعلى درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضرية بعنروان 
 ل هيئة اإلاراف من السادة :وتشكي نكرةلانقدملفيلضو لانت وسلانرقمي"

 اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أستاذ      جاال محاد  لا.أ.د/  -1
 وعميد كلية التربية الرياضية السابق / جامعة أسيوط )مشرف رئيسي(

 الرياضية والترويحأستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة ر ن ا مرسا أب    عباس  بد   عزيز. أ.د/  -2
 / جامعة أسيوط  )مشرف(بكلية التربية الرياضية 

 مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة كرة القدمأستاذ ه    صا ح  بد   ج  د.   د/ ع.أ. -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

ً  علررى موافقررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والتررروي م وموافقررة لجنررة 4/4/2022( المنعقرردة بترراريخ 196ح بجلسررتل رقررم )بنررا
 م.11/4/2022( بتاريخ 239الدراسات العليا والبحوث رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

لم جيت ر(لل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)
إقتررراش تسررجيل البحرر  المقرردم مررن الباحرر / أدهررم كمررال عبررد الجررابر. المقيررد بقسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح )مررن الخررارج(  -9299

"تصورلمقترحلنتطب قلاألمنلاني برانيلب إلت  دلانمصار للللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 
 وتشكيل هيئة اإلاراف من السادة : ننممكمة"

 أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويحر ن ا مرسا أب    عباس  بد   عزيز. أ.د/  -1
 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرفبكلية التربية الرياضية 

 مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضيةأستاذ ش اا  صالح سألد.   د/ ع.أ. -2
 الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(بكلية التربية 

 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة مالكمة ارو أحاد محاد.   د/  -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

ً  علررى موافقررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح بجلسررتل رقررم ) لجنررة  م وموافقررة4/4/2022( المنعقرردة بترراريخ 196بنررا
 م.11/4/2022( بتاريخ 239الدراسات العليا والبحوث رقم )

 و      اجلا. :  قر ر
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(6) 
إقتررراش تسررجيل البحرر  المقرردم مررن الباحرر / محمررد عصررام الرردين رجررب. المقيررد بقسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح )مررن الخررارج(  -9300

"برناا مجلمقتاارحلبديااتخداملر اا دةلاألعماا سلنتيااو قلللللحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان 
 وتشكيل هيئة اإلاراف من السادة : األك د م  تلانر  ض ةلإنكترون ً "

 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويححازع  اال   دين  بد   عظ  .      أ.د/  -1
 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرفبكلية التربية الرياضية 

 مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة رياضيةأستاذ ش اا  صالح سألد.   د/ ع.أ. -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

 )مشرف( بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح مصلفى  نتر زيد ن.   د/  -3
ً  علررى مواف م وموافقررة لجنررة 4/4/2022( المنعقرردة بترراريخ 196قررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح بجلسررتل رقررم )بنررا

 م.11/4/2022( بتاريخ 239الدراسات العليا والبحوث رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

إقتراش تسجيل البح  المقدم من الباح / أحمرد محمرد راراد. المقيرد بقسرم اإلدارة الرياضرية والتررويح )مرن الخرارج( للحصرول  -9301
"تىث رلبرن مجلترو  يلر  ضيلعنىلجودةلان   ةلند لالعبيلانكارةللعلى درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 

 دة :وتشكيل هيئة اإلاراف من السا انط  رةلجنوس"
 أستاذ الترويح الرياضي بقسم اإلدارة الرياضية والترويحإبر ه   ح ألن إبر ه  .     أ.د/  -1

 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرفبكلية التربية الرياضية 
 مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص كرة طائرةأستاذ  صات محاد سألد.   د/ ع.أ. -2

 جامعة أسيوط  )مشرف(بكلية التربية الرياضية / 
 بكلية التربية الرياضيةمدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح محاد سعد محاد  بد   قادر. د/  -3

 / جامعة أسيوط  )مشرف( 
ً  علررى موافقررة مجلررس قسررم اإلدارة الرياضررية والترررويح بجلسررتل رقررم ) م وموافقررة لجنررة 4/4/2022( المنعقرردة بترراريخ 196بنررا

 م.11/4/2022( بتاريخ 239العليا والبحوث رقم )الدراسات 

 و      اجلا. :  قر ر

ل(م جيت رل–دراي تلعن  للتعد سلأقي ملوافد ن)ل
ما بنراً 2021/2022اقتراش تعرديل األقسرام المقيرد بهرا الوافردين األتري أسرمائهم بمرحلرة الماجسرتير للعرام الجرامعي  -9302

 للدراسات العليا والبحوث :على ما ورد من اإلدارة العامة 
لانقيملبعدلانتعد سلانقيملقبسلانتعد سلااليملم
 المناهج وتدريس التربية الرياضية علوم الصحة الرياضية خالد فهاد عبد   األسود دغيمان 1
 المناهج وتدريس التربية الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة حسين مختار باقر هاام جوهر 2
 المناهج وتدريس التربية الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة عبد العليل طارق محمد غلوم  3
 المناهج وتدريس التربية الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة عبد العليل فهد أدجين حصبان 4
 التربية الرياضيةالمناهج وتدريس  التدريب الرياضي وعلوم الحركة طارق عمير احيبان مفلح فالح 5
 المناهج وتدريس التربية الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة علي صالش فالش حسن عبد   6
 المناهج وتدريس التربية الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة موسى على محمود علي غلوم 7
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(7) 
لانقيملبعدلانتعد سلانقيملقبسلانتعد سلااليملم
 علوم الصحة الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة غالب زايد حباب سعد مسلط 8
 علوم الصحة الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة أنور فهد سوهج فالح ضيدان 9

 علوم الصحة الرياضية التدريب الرياضي وعلوم الحركة محمد فارس عايض محمد هايف 10
 علوم الصحة الرياضية وتدريس التربية الرياضيةالمناهج  محمد غازي محمد ضحوي  11
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة المناهج وتدريس التربية الرياضية يوسف محمد فيحان فالش حلبيد 12
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة المناهج وتدريس التربية الرياضية مشاري صيوان عشوان فرحان 13
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة المناهج وتدريس التربية الرياضية عباس بدر نواب علي ناصر 14
 التدريب الرياضي وعلوم الحركة المناهج وتدريس التربية الرياضية سلطان طرقي عشوي راضي 15

 
 و      اجلا.   قر ر:

ل(م جيت رل–)ق دلطمبلدراي تلعن  لل
م بمرحلررة 2021الكررويتيين  األترري أسررمائهم )بصررفة مبدئيررة( اعتبررارا  مررن أكترروبر اقتررراش الموافقررة علررى قيررد الطررالب الوافرردين  -9303

ً  علرررى مرررا ورد مرررن اإلدارة العامرررة للدراسرررات العليرررا 2021/2022الماجسرررتير للعرررام الجرررامعى م بأقسرررام الكليرررة المختلفرررة بنرررا
 والبحوث وهم :

 ع     اناهج و دريا   ترب ة   رياض ة : -1
 االسم م االسم م

 عبد الرحمن مبارو جابر لفتل صالح المطيري   .2 مبارو عبد   حطاب مبارو خليفة الهيفي  .1
 محمد مساعد مبارو سعدون نيف العدواني  .4 عبد   أحمد ظاهر عبيد ظاهر حجيفة العازمي  .3
 علي حسين سعدون ياسين عبد     .6 على يوسف أحمدإبرا يم االنصاري  طالل فيصل  .5
 طالل فهمي فوزي عبد حسين الخضراً  .8 فياض محمد عواد العنلي عبد العليل أحمد   .7
 بدر ناصر عتيق سلطان مصارع العنلي   .10  حمد سعد عبد المحسن فهد إبرا يم المطوع  .9

 عبد   ناوي سلطان مصارع اللايدي  .12  سعد يوسف سعد عيسي محمد العربيد  .11
 محمد عبد العليل حمدان هضيب العالطي   .14  خالد طارق محمد فالح داهم  .13
 مها عبد   نوري اافي جوهر الشمري   .16  خالد بشير صياش عيد معتق الرايدي  .15
 فهد يوسف سعد سيف حمد المحيني العنلي   .18  مساعد ساير فهد سعد خلف الراحجي  .17
 سعود مشعل عبد العليل فريح ع مان الكوش  .20  يوسف على ابرم عبيد مخلف اوكان  .19
 فهد حمد فهد مبارو باتل العازمي  .22 أحمد محمد محسن الحجيالن العازميطارق   .21
 نواف سعود صياش مسفر مرزوق العرادة  .24 صقر فيصل مساعد رااد مساعد القربة  .23
 حسين علي حسين عباس محمد العبد    .26 عيد العلي عبد   علي مبارو رجا المعصب  .25
 جراش صالح صنقور حسين العسماوي  صالح  .28 نادر سعد حربي خاتم مسحن العازمي  .27
 فالح مبارو فالح ناصر الدويك العازمي  .30 الوليد خالد فهد منصور حتيتل المطيري   .29
 سعد خالد مرزوق سعد محمد مرزوق الغريب  .32 محمد فهيد قبالن رااد خميس العازمي  .31
   الحبيترعمر إبرا يم عبد   إبرا يم العبد   .34 ناصر مبارو ظاهر أضويحي وطيل العازمي  .33
 مشغل خالد بشير رجا مديبغ الرايدي  .36 عبد العليل سفاش سعد مسعود اعوف مهذل  .35
 عبد المحسن خالد معااي راجح عمر الحسيني  .38 سلمان خالد عايض هواان سهل الديحاني  .37
   فهد محمد سليمان مرزوق مدعج المطيري   .39
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(8) 
 ع     تدريب   رياضى و ل ع   حر ة : -2

 االسم م االسم م

 عبد المحسن هادي عايض هادي العتيبي   .2 عبد   جديع حسين خلف جديع المطيري   .1
 عبد الرحمن محمد غانم محمد سليمان الوادي  .4 عبد الملك خالد حلو فياض صبار العنلي   .3
 محسن سلمان مبارو مشفي مسفر العجمي   .6 عبد الرحمن نهار محمد نهار مسيب المطيري   .5
 تركي هادي عايض هادي العتيبي   .8 عبد الرحمن ناصر فيصل سالم ناصر محمد   .7
 ياسر أحمد محمد حسين مقصيد المقصيد   .10 فيصل ناصر فيصل سالم ناصر محمد   .9

 ناصر عيسي محمد عبد العليل بلواي   .12 نايف دهش محمد دهش المطيري   .11
 حسن حملة إسماعيل ضيف حسن الجدي   .14 ناصر فهيد رااد صويان طامي الهاجري   .13
 محمد سليمان محمد سليمان عبد الرحمن الصعيب  .16 علي خالد صغير مسهوج احاذ العنلي   .15
 على عبد   محمد عبد   محمد الصالح   .18 راكان مريخان سعد صقر العجمي   .17
 جار   أحمد إبرا يم جار   الدغشيم   .20 حسين بدر عبد   جاسم محمد الحداد   .19
 بد   هادي عايض هادي العتيبي ع  .22 عيسي ثامر عذاب مضحي على العنلي   .21
 محمد متعب طالب فاضل العجمي   .24 أحمد أيمن سلطان بالل الخميس  .23
 علي عدنان هاام محمود عااور مليدي  .26 إبرا يم أحمد مناور مجبل ناصر الصليلي   .25
 حمد عبد   دخين بندر بدر المطيري   .28 حمد محمد م يب األذنيةثنيان فيصل   .27
   عبد   أحمد صالل مطلق العنلي   .29

 ع    إلد رة   رياض ة و  ترويح : -3 
 االسم م االسم م

 سعود مفرش سعود غنيم مجول العنلي  4 مشاري حمد محمد حمد الطويل العجمي 1
 سعد على سعد فجري ابيرم العازمي  5 فيصل محمد أحمد عباس عبد   الفارسي 2
 إبرا يم علي إبرا يم غلوم حسين علي 6 جراش نواف خميس رديني محسن الشمري  3
 محمد حامد فالش محمد اللومان العازمي 8 راكان محمد تركي عايض هادي العتيبي 7

 ع    ل ع   صحة   رياض ة : -4
 االسم م االسم م

 يوسف أحمد غبرا يم سليمان الصالح 6 اللعبيفالح انار فالح حمود فهاد  1
 عبد   محمد حسين رااد صالح المكيمي 7 فهد فالح محمد فالح سالم دسمل العجمي 2
 الكندري بدر أحمد حسين عباس باقر  8 عبد الرحمن رااد حسن سعد فهيد العجمي  3
 السهليسعود هندي سعد مساعد  9 خالد ناصر احبيب مبرد ااهر الفضلي 4
   معاذ يوسف محمد أحمد محمد عبد الرحمن 5
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(9) 
  ع     عل ع   ترب ية و  نف  ة   رياض ة : -5

 االسم م االسم م

 اوق مطلق حمود مفرش سالف الشمري  8 عبد   خالد محمد حماد أحماده 1
 حسن وليد صفر على صفر 9 حسين أحمد خالد عباس كرم 2
 إبرا يم الحسينانسعد ع مان سعد عبد العليل  10 عبد العليل محمود موسي عيسي يحيي  3
 محمد عبد الرحمن ناصر عبد الرزاق المطيري  11 على أحمد مجبل سليمان زيدان الغريبة  4
 أحمد ناصر عبيد نواف سالم العنلي  12 حسن ناصر جاسم محمد حسن الليد 5
 وليد محمد خميس جمعة البصيري عبد الرحمن  13 جار   الوطيبعبد المحسن جار   ربيح  6
   حسن موسي محمد عبد المانع الصوان  7

 
 و      اجلا.   قر ر:
لش ونلانتعن ملوانطمبل:ل:ي بعً 
ً  على الطلب المقدم من  -9304 الدكتور/ عصام إقتراش إعداد مقرر إلكتروني لمقرر )أساسيات كرة القدم( للفرقة األولى ا بنا

محمود علي. المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية ا وموافقة مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية 
( المنعقدة بتاريخ 208م وقرار لجنة ائون التعليم والطالب بجلستها رقم )6/3/2022(المنعقد بتاريخ 205بجلستل رقم )

 م.11/4/2022
   اجلا.و     :  قر ر

إقترررراش قبرررول العرررذر المرضرررى المقررردم مرررن الطالبرررة/ أمنيرررة عبرررد الحرررق نصرررر. المقيرررد بالفرقرررة ال ال رررة )اررر بة تررردريب  -9305
ً  2022/ 2021رياضي( عن المعسكر الدراسي للفرقة ال ال ة للعرام الجرامعى  م وذلرك نهررا  لهروفهرا الصرحية. بنرا

( المنعقردة 208موافقة لجنة ائون التعليم والطرالب بجلسرتها رقرم )ة و على  ماو رد من اإلدارة العامة للشئون الطبي
 .م11/4/2022بتاريخ 

 و      اجلا. :  قر ر

إقترررراش وقرررف قيرررد الطالرررب/ عمرررر ناصرررر أحمرررد محمرررد. بالفرقرررة الرابعرررة اررر بة تررردريب مرررن الخرررارج للعرررام الجرررامعي  -9306
ً  علرى 2021/2022 موافقرة لجنرة ارئون التعلريم م وعدم دخولرل اإلمتحانرات إال بعرد تحديرد موقفرل مرن التجنيرد. بنرا

 .م11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 208والطالب بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قر ر

لم ل يتجدلمنلأعم سل:ل:ث منً ل
إلى سفر السيد أ.د/ عماد الدين ا بان علي. أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية إقتراش  -9307

 "ضم نلانجودةلفيلانتعنا ملانعا ني"للوراة العمل التي تنهمها الجامعة األمريكية ببيروت بعنروان  لبنان لحضور
ً  علرى موافقرة مجلرس قسرم علرروم الصرحة الرياضرية بجلسرتل رقررم 25/5/2022حترى  21/5خرالل الفتررة مرن  ما بنررا

 م.5/4/2022( المنعقدة بتاريخ 92)

 و      اجلا. :  قر ر
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(10) 
اإلارراف الحردي  علرى الطرالب الوافردين نهررا  لنقلرل  إقتراش رفع إسم السيد الدكتور/ السيد علي عبد   ابيب. من -9308

ً  علرى موافقرة مجلرس قسرم التردريب الرياضري وعلروم الحركرة بجلسرتل رقرم ) ( المنعقردة 211إلى جامعرة سروهاج. بنرا
( المنعقررررررردة بتررررررراريخ 239ا وقررررررررار لجنرررررررة الدراسرررررررات العليرررررررا والبحررررررروث بجلسرررررررتها رقرررررررم ) م10/4/2022بتررررررراريخ 

 م.11/4/2022
 و      اجلا. :  قر ر

األسرتاذ المسراعد بقسرم التردريب . الموجرود عبرد العهريم دخالرد عبرإقتراش تسرجيل بحر  إنتراج علمري للسريد الردكتور/  -9309
نمااوذجل ياا بيلب وم كاا ن كيلندرايااةلاإلتاازانلانااد ن م كيلننكمااةللللل"بعنرروان الرياضرري وعلرروم الحركررة 

ً  علرى  "انج نب ةلفيلانرأسلناد لانممكما نلانشاب بللل موافقرة مجلرس قسرم التردريب الرياضري وعلروم الحركرة بنرا
( 239م ا وقررار لجنرة الدراسرات العليرا والبحروث بجلسرتها رقرم )10/4/2022( المنعقردة بتراريخ 211بجلستل رقم )

 م.11/4/2022المنعقدة بتاريخ 
 و      اجلا. :  قر ر

المدرس بقسرم التردريب الرياضري . محمد عبد الرحيممحمد محمود إقتراش تسجيل بح  إنتاج علمي للسيد الدكتور/  -9310
انخصاا  صلانب وم ك ن ك ااةلكدانااةلنوضااتلتمر ناا تلتىه ن ااةلمشاا ب ةلناا دا لللللللل"بعنرروان وعلرروم الحركررة 

ً  علرى  "إليتع دةلانكف  ةلانوظ ف اةلننعضانةلانضا مةلانمصا بةلبا نتمزقلانجز ايلناد لالعبايلانمبا رزةللللللللل بنرا
م ا وقررار 10/4/2022( المنعقردة بتراريخ 211علروم الحركرة بجلسرتل رقرم )موافقة مجلس قسرم التردريب الرياضري و 

 م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قر ر

التردريب الرياضري وعلروم الحركرة ) مرن الخرارج( د بقسرم قير. المأحمد طل عبد العال عبرد العرالإقتراش منح الباح /  -9311
تااىث رلإيااتخداملانتادر بلانماادمجل)انمق ومااةل لانتنب اا لل" درجرة دكتروراه الفلسرفة فرري التربيرة الرياضرية بعنروان

ً  علرى موافقرة مجلرس قسرم "لانك ربيل(لننعضمتلعنىلأدا لبعضلانم  راتلان جوم اةلناد لالبايلكارةلان ادللللل بنرا
م ا وقرار لجنة الدراسات العليرا 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211الحركة بجلستل رقم )التدريب الرياضي وعلوم 
 م.11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

درجة التدريب الرياضي وعلوم الحركة ) من الخارج( بقسم  ةدقي. الممنل   فضلون طل بخيت/ ةإقتراش منح الباح  -9312
تىث رتنم ااةلانقاادراتلانتوافق اةلعنااىلبعااضلانم اا راتلاندف ع ااةلل" ي التربيرة الرياضررية بعنروانلماجسرتير فرا

ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسرتل رقرم )"لنن ش يلكرةلانينة ( المنعقردة 211بنا
( المنعقررررررردة بتررررررراريخ 239ا وقررررررررار لجنرررررررة الدراسرررررررات العليرررررررا والبحررررررروث بجلسرررررررتها رقرررررررم ) م10/4/2022بتررررررراريخ 

 م.11/4/2022
 و      اجلا. :  قر ر
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(11) 
إقتررراش مررنح الباح ررة/ الشرريماً أحمررد عبررد الحميررد أحمررد. المقيرردة بقسررم الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة ) مررن الخررارج( درجررة  -9313

"وضتلميتو  تلمع  ر اةلننصاف تلانبدن اةلانميا همةلفايلانمياتو لانرقمايلللللللل الرياضية بعنروانالماجستير في التربية 
ً  علرى موافقرة مجلرس قسرم التردريب الرياضري وعلروم نيب  يلانمي ف تلانقص رةلانتم ثن ةلننن ش  نلبصع دلمصر"ل بنا

( 239عليررا والبحرروث بجلسررتها رقررم )م ا وقرررار لجنررة الدراسررات ال10/4/2022( المنعقرردة بترراريخ 211الحركررة بجلسررتل رقررم )
 م.11/4/2022المنعقدة بتاريخ 

 و      اجلا. :  قر ر

إقتررراش مررنح الباحرر / أحمررد أسررامة لطفرري عبررد الحفرريل. المقيررد بقسررم الترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة ) مررن الخررارج( درجررة  -9314
"تااىث رلإيااتخداملانتاادر ب تلاننوع ااةلعنااىلبعااضلانقاادراتلانتوافق ااةللللللل الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان

ً  علرى موافقرة مجلرس قسرم التردريب الرياضري وعلروم الحركرة وميتو لأدا لم  رةلانتصو بلند لن ش يلكرةلانيانة"لل بنرا
( المنعقرردة 239م ا وقرررار لجنررة الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررتها رقررم )10/4/2022( المنعقرردة بترراريخ 211بجلسررتل رقررم )

 م.11/4/2022بتاريخ 
 و      اجلا. :  قر ر

إقتراش تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبح  المقدم من الباحر / محمرود محمرد فضرل إبررا يم. المقيرد بقسرم التردربب الرياضري  -9315
"تااىث رلتاادر بلاااألدواتلوعلرروم الحركررة )مررن الخررارج( للحصررول علررى درجررة دكترروراه الفلسررفة فررى التربيررة الرياضررية بعنرروان 

وتشركيل لجنرة  "انم  ر ةلانمركبةلبديتخدامليارعةلانتارددلان ركايلعناىلف عن اةلان جاوملناد لالعبايلكارةلان ادلللللللللل
 المناقشة والحكم من السادة:

 أستاذ تدريب رياضي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.   مدحت ش عا ط سأ.د/  -1
 الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشا (بكلية التربية 

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.      ادل إبر ه   أحادأ.د/  -2
 ا (شرف/ جامعة أسيوط )ملشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالرياضية ووكيل كلية التربية 

 م التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ تدريب كرة اليد بقس.  طارق صالح   دين سألدأ.د/  -3
 كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (ب

 بكلية التربية الرياضية للبناتأستاذ تدريب كرة اليد بقسم تدريب األلعاب الجماعية أ.د/ هبة رض  ن  بألب.    -4
 / جامعة حلوان )مناقشا ( 

 التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص كرة يدأستاذ مساعد بقسم أ.ع.د/  ارو سألد ح ن.    -5
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (

ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) م ا وقرار 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211بنا
 م.11/4/2022 ( المنعقدة بتاريخ239لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

التردربب يرد بقسرم عبد الرحمن أحمد صالش الدين قراعرة. المعإقتراش تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبح  المقدم من الباح /  -9316
تااىث رلإيااتخداملتاادر ب تللل"فررى التربيررة الرياضررية بعنرروان اجسررتير المللحصررول علررى درجررة   الرياضرري وعلرروم الحركررة

عناىلبعاضلانقادراتلانبدن اةلوانم  ر اةلناد لن شا للللللللل(PNF)انتي  متلانعصب ةلانعضن ةلننميتقبمتلان يا ةلل
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: "انتنسلاألرضي
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(12) 
 وعلوم الحركةأستاذ تدريب رياضي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياضي أ.د/ مدحت ش عا ط س.    -1

 (مشرفا  بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )
 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة الرياضييب التدر أستاذ   .    أحاد خضري محادأ.د/  -2

 كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (ب
 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة سلةأستاذ تدريب كرة ال     .  إنجا  ادل مت  اأ.د/  -3

 (مناقشا  كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )ب
 ألعاب المضرب بكلية التربية الرياضية / جامعة المنيا   )مناقشا (أستاذ تدريب          . خا د أحاد  بد   عزيزأ.د/  -4
 المضربمناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص ألعاب أستاذ مساعد بقسم ال.  مروة صبري إبر ه   د روري أ.ع.د/  -5

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (
ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) م ا وقرار 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211بنا

 م.11/4/2022بتاريخ  ( المنعقدة239لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قر ر

إقترررراش تسرررجيل البحررر  المقررردم مرررن الباحررر / إبررررا يم سررريد علررري أحمرررد. المقيرررد بقسرررم التررردريب الرياضررري وعلررروم الحركرررة )مرررن  -9317
تاىث رلطر قاةلانتادر بلانم ا ر لانمركابلعناىللللللل"الخارج( للحصول على درجة الماجستير فري التربيرة الرياضرية بعنروان 

وتشركيل هيئرة اإلارراف مرن  "ف عن ةلبعضلانجماسلانخطط اةلان جوم اةلوانقادراتلانذهن اةلناد لن شا يلكارةلانقادمللللللللل
 السادة :

 تدريب كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ . محاد إبر ه   محا د سللانأ.د/  -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف رئيسي(

 علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأستاذ    ااد ساألر محا د.أ.د/  -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

 لتدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص تدريب رياضي كرة القدممدرس بقسم اد محاد ح ألن.      أحاد/  -3
 سيوط  )مشرف(بكلية التربية الرياضية / جامعة أ

ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) م ا وقرار 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211بنا
 .م11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

إقترراش تسرجيل البحرر  المقردم مررن الباحر / محمررد إبررا يم مصرطفى إسررماعيل. المقيرد بقسررم التردريب الرياضرري وعلروم الحركررة  -9318
"تاااىث رلإياااتخداملتااادر ب تلانتاااوازنلل)مرررن الخرررارج( للحصرررول علرررى درجرررة الماجسرررتير فررري التربيرررة الرياضرررية بعنررروان 

وتشركيل هيئرة اإلارراف مرن  دلنمعبايليامحلانشا  "لللاند ن م كيلعنىلانقدراتلانبدن ةلانخ صاةوم  رةلاناردلانمضا للل
 السادة :

 أستاذ تدريب رياضي مبارزة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ سار مصلفى ح ألن.  -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف رئيسي(

 الحركة تخصص مبارزةمساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم أستاذ .  رشا رب    هاا  لاأ.ع.د/  -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص مبارزةأ.ع.د/ حا    تح هللا محاد       -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلروم الحركرة  م ا وقررار 10/4/2022( المنعقردة بتراريخ 211بجلسرتل رقرم )بنا
 .م11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قر ر
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(13) 
)مررن الخررارج(  ترردريب الرياضرري وعلرروم الحركررة. المقيررد بقسررم الأحمررد علرري مرردكورإقتررراش تسررجيل البحرر  المقرردم مررن الباحرر /  -9319

"تىث رلأيتخداملأينوبلانتدر بلاندا ر لعا نيلانكث فاةلللللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 
 وتشكيل هيئة اإلاراف من السادة : "عنىلبعضلانقدراتلانبدن ةلواألدا لانم  ر لانمركبلند لن ش يلانقدم

 تدريب كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ محاد إبر ه   محا د سللان. أ.د/  -1
 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرفبكلية التربية الرياضية 

 التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ          . أحاد خضري محادأ.د/  -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(

 بكلية التربية الرياضية لحركةبقسم التدريب الرياضي وعلوم ا أستاذ مساعد   ن.أ.ع.د/  ارو سألد ح  -3
 / جامعة أسيوط  )مشرف( 

ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) م 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211بنا
 .م11/4/2022المنعقدة بتاريخ ( 239ا وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قر ر

)مرن الخرارج(  تردريب الرياضري وعلروم الحركرة. المقيرد بقسرم المحمرد ارحاتل أحمردإقتراش تسرجيل البحر  المقردم مرن الباحر /  -9320
كارةلانقادملللل"ت ن سلبعضلاألدا اتلانم  ر ةلن راسلمرماىلللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 

 وتشكيل هيئة اإلاراف من السادة : "انمؤثرةلفيلبن  لان جوملخمسلانبطوالتلاندون ة
 أستاذ تدريب كرة القدم بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةمحاد إبر ه   محا د سللان. أ.د/  -1

 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرفبكلية التربية الرياضية 
 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كرة السلة تدريب رياضيأستاذ       .إنجا  ادل مت  اأ.د/  -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(
 بكلية التربية الرياضيةأستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة    حا    تح هللا محاد.أ.ع.د/  -3

 / جامعة أسيوط  )مشرف( 
ً  على موافقة مجلس م 10/4/2022( المنعقدة بتراريخ 211قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) بنا

 .م11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239ا وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قر ر

ترردريب الرياضرري وعلرروم بقسررم ال ة. المقيرردالعررالجهرراد زيررن العابرردين محمررود عبررد / ةإقتررراش تسررجيل البحرر  المقرردم مررن الباح رر -9321
"مؤشااراتلاننقااسلان ركاايلنم اا رةلل)مررن الخررارج( للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان  الحركررة

وتشركيل هيئرة  "انشقنبةلانخنف ةلانير عةلعنىلع رضةلانتاوازنلكداناةلنوضاتلتادر ب تلنوع اةلنن شا  تلانجمبا زللللللل
 :اإلاراف من السادة 

 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ التدريب الرياضي أحاد صالح   دين محاد عر  ة.  أ.د/  -1
 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرف سابقا   كلية التربية الرياضيةوعميد 

 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةمدرس محاد محا د محاد  بد   رح  .      د/  -2
 الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرف(بكلية التربية 

 بكلية التربية الرياضيةقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة مدرس بو ألد صا ح  بد   ج  د.           د/  -3
 / جامعة أسيوط  )مشرف( 

ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) م 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211بنا
 .م11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )ا 

 و      اجلا. :  قر ر



 15 )مـا بعده صفحة      (

(14) 
وافرد ) تردريب الرياضري وعلروم الحركرة. المقيرد بقسرم الأحمرد سررحان عمراح صرحنإقتراش تسجيل البح  المقدم من الباحر /  -9322

اننشاا طلانك رباايلانعضاانيلنم اا رةلانجاار لثااملل"( للحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري التربيررة الرياضررية بعنرروان كررويتي
وتشرركيل هيئررة  "انمراوغااةلثااملانتصااو بلكدانااةلنوضااتلتاادر ب تلنوع ااةلنااد لن شاا لكاارةلانقاادملبدونااةلانكو ااتلل

 اإلاراف من السادة :
 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةمساعد أستاذ .  أ.ع.د/ خا د  بد   ا ج د  بد   عظ   -1

 رئيسي( / جامعة أسيوط  )مشرفكلية التربية الرياضية ب
 بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأستاذ مساعد تدريب كرة القدم               . طارق  بد   انع د/ أ.ع. -2

 )مشرف(ة التربية الرياضية / جامعة الوادي الجديد بكلي
 بكلية التربية الرياضيةسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ مساعد بق.           ح ألنا صالح محادد/ أ.ع. -3

 / جامعة أسيوط  )مشرف( 
ً  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلستل رقم ) م 10/4/2022( المنعقدة بتاريخ 211بنا

 .م11/4/2022( المنعقدة بتاريخ 239جلستها رقم )ا وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث ب
 و      اجلا. :  قر ر

بقسم إقتراش قيد الباح ة/ خديجة كامل جعفر محمد بو خمسين. )وافدة كويتيل( بصفة مبدئية بمرحلة الدكتوراه  -9323
ً  على ما ورد 2021م إعتبارا  من أكتوبر 2021/2022العلوم التربوية والنفسية الرياضية للعام الجامعي  م. بنا

 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.من 
 و      اجلا. :  قر ر

الماجستير بقسم التدريب إقتراش قيد الباح / فواز صباش خلف محمد العبد. )وافد كويتي( بصفة نهائية بمرحلة  -9324
ً  على ما ورد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث. م ا2020إعتبارا  من أكتوبر الرياضي وعلوم الحركة  بنا

 و      اجلا. :  قر ر

                      

                          

لفيلذاتلان وم,,,لانخ ميةلونصفلمي ً وأنت تلانجنيةلفيلتم ملاني عةل
ل
ل

                رئيس اجمللس                  أمني اجمللس          

 ال سليمان حـسـنمـكـأ.د/                                   أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 عميد الكلية


