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القــــــــــــــــــــرار-:
الوصبدقة .

==========================================================

أوال  -:هوضوعبت شئوى التعلين والطالة-:
الووضوع (-:)2682
ثشأٌ انُظر ير سرذت يهرا ااقاا انلبنرتح ادًرس انمرمس يذًرس ربي يرٍ رهمرخ اني ثمرخ ان ربةرمخ ثبنة رخ ان بَمرخ
اذنك السيُةبذ عسي ي اد ان سوة .
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2683
ثشأٌ انُظ ي تذسرس يوعس اييذبَبد انساق ان بَ نهيخهةبد نلرالة انة رخ ان بَمرخ ياق سرجيًج 9102و ثذمر
ركوٌ اثيساء يٍ 0ح2ح9102و .
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2684
ثشأٌ انُظ ي انُظ ي سال اييذبَبد انساق ان بَ نهيخهةبد نلالة انة خ ان بَمخ ياق سجيًج 9102و.
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2685
ثشأٌ انُظ ي تشكمم نجبٌ انيصذمخ نهًواي انخبصخ ثساق سجيًج نلالة انة خ ان بَمخ 9102و.
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

الووضوع (-:)2686
ثشررأٌ انُظ ر ي ر تذسرررس يوعررس اييذبَرربد ياق اريرروث نلررالة انة ررخ ان اثعررخ 9102و ثذم ر ركرروٌ اثيررساء يررٍ
7ح01ح9102و.
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2687
ثشأٌ انُظ ي انُظ ي سال اييذبَبد ياق اريوث نلالة انة خ ان اثعخ 9102و .
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2688
ثشأٌ انُظ ي تشكمم نجبٌ انيصذمخ نهًواي انخبصخ ثساق اريوث نلالة انة خ ان اثعخ 9102و.
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2689
ثشأٌ انُظ ي االنيًبسبد انًقسيخ يٍ انلالة انذرٍ تخهةوا عٍ أياء انًعمرك انلالثر انرذق أ رمى ارالل انةير ح
يٍ 2ح9ح9102و انى 01ح9ح9102و اانذرٍ تخهةوا عٍ دضوق ثعض االربو اذنك ي اعبح نظ ايهى اال يًبعمخ
ااال يصبيرخ ياٌ االاالل ثبنهوائخ .
القــــــــــــــــــــرار-:
انًوايقخ عهى االنيًبسبد انًقسيخ يٍ انلالة عهى أٌ رقبو انًعمك نهلالة انًيخهةمٍ عٍ انذضروق اعيجربقا يرٍ 0ح2ح9102و
انى 5ح2ح9102و اعهى أٌ رخل انلالة ثبنًوعس اذنك د صرب عهرى يمريقجم أثُبئُرب انلرالة ار يرع االير أالير انرى انمرمس
االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انيعهمى اانلالة .

=========================================================
ثبنيب  -:هوضوعبت شئوى الدراسبت العليب والجحوث-:
الووضوع (-:)2690

بشأن النظر في المقترح الوارد من السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسـات العليا والبحـوث بشان
تحديد حضور المؤتمرات ووضع معايير لالختيار حضور المؤتمرات بالنسبة لطالب الماجستير والدكتوراه
وذلك علي أن يكون المؤتمر داخل الكلية أو خارجها باإلضافة الى المؤتمرات الدولية .
القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ ارعهٍ ذنك نأل مبو اطالة انسقاسبد انعهمب .

الووضوع (-:)2691

بشــأن النظــر فــي المــركرة الــواردة مــن الســيد األســتاذ الــدكتور /رئــيا التــدرير الرياضــي وعلــو الحركــة مــن

الباحث  /غانم عبدالرزاق الخضر المقيد (من الخارج) بقـسم التدرير الرياضي وعلو الحركة وعنوان الرسالة
" تــأ ير اســتخدا التــدرير اليتــرت المرتيــع الشــدة علــى بعــة المتسي ـرات البدنيــة واليســيولوجية والمســتو

الرقمي لمتسابقي  044متـر عـدو بدولـة الكويـ

" درجـة دكتـوراه اليلسـية فـي التربيـة الرياضـية حيـث تمـ

مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يو الثال اء الموافق . 9402/6/04

القــــــــــــــــــــرار-:
أ ي اح يجهس انكهمخ ثًُخ انجبد يق خ انسريوقاِ يع قيع األي إنى انممس األسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث.

الووضوع (-:)2692

بشأن النظر في المركرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيا التدرير الرياضي وعلو الحركة من
الباحث  /حسين فاضل كر المقيد (من الخارج) بقـسم التدرير الرياضي وعلو الحركة وعنوان الرسالة "
تأ ير استخدا التدرير اليترت (المنخية – المرتيع) الشدة لتنمية بعة الصيات البدنية والمهارية لد
المنقرين العاملين بحمامات السباحة بدولة الكوي " درجة دكتوراه اليلسية في التربية الرياضية حيث تم
مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يو الثال اء الموافق . 9402/7/0
القــــــــــــــــــــرار-:

أ ي اح يجهس انكهمخ ثًُخ انجبد يق خ انسريوقاِ يع قيع األي إنى انممس األسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث.

الووضوع (-:)2693

بشأن النظر في المركرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور/رئيا قسم االدارة الرياضية والتروي بشان
المسميات المطروحة للقسم والتخصصات الدقيقة .واضافة التروي الرياضي في التخصص الدقيق وذلك
طبقا لالئحة الكلية والدراسات العليا .

القــــــــــــــــــــرار-:

ريى إق بءِ نًزرس يٍ انسقاسخ .

الووضوع (-:)2694

بشــأن النظــر فــي المــركرة الــواردة مــن الســيد األســتاذ الــدكتور /رئــيا قســم االدارة الرياضــية والتــروي بشــان
تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث  /عبد الرحمن يحيي عبد المطلر المدرس المساعد بقسم االدارة
الرياضية والتروي وعنوان الرسالة " تأ ير برنامج ترويحي رياضي علي بعـة الجوانـر االجتماعيـة لـدت الصـم
والــبكم " للحصــو علــى درجــة الــدكتوراه فــي التربيــة الرياضــية ".علــى أن تتكــون لجنــة المناقشــة والحكــم مــن
السادة-:
استاذ التروي الرياضي المتيرغ وعميد كلية التربية الرياضية سابقا جامعة المنيا (مشرفا)
 .0ا.د/محمود اسماعيل طلبة
أستاذ التروي الرياضي ورئيا قسم التروي الرياضي بكلية التربية الرياضية  -جامعة
 .9أ.د /صبحي محمد سراج
(مناقشا)
كير الشيخ
 .0أ.د/عبد الحق سيد عبد الباسط أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع
(مشرفا )
جامعة جنوب الوادت
 -0أ .د /أحمد عبد العاطي حسين أستاذ علم النيا الرياضي بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادت (مناقشا)
القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث .

الووضوع (-:)2695

0
9
0
0

بشــأن النظــر فــي المــركرة الــواردة مــن الســيد األســتاذ الــدكتور /رئــيا قســم العلــو التربويــة والنيســية الرياضــية
بخصــو تشــكيل لجنــة المناقشــة والحكــم للباحــث  /منصــور عبــدال فــال المطيــرت المقيــد (مــن الخــارج)
بقسم العلو التربوية والنيسية الرياضـية وموضـو البحـث بعنـوان " الطالقـة النيسـية وعالقتهـا بـبعة أسـالير
التيكير ودافعية االنجاز لد معلمي التربية البدنية بدولة الكوي " للحصو على درجة الدكتوراه في التربية
الرياضية" على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة:
أستاذ علم النيا الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادت (مشرفاً)
أ.د /أحمد كما نصارت
أستاذ علم النيا الرياضي ورئيا قسم أصو التربية الرياضية سابقا بكلية التربية الرياضية
أ.د /مجدت حسن يوسف
(مناقشاً)
للبنين بابي قير جامعة اإلسكندرية
أستاذ علم النيا الرياضي بقسم أصو التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بابي قير
أ.د/سكينو محمد نصر
(مشرفاً)
جامعة االسكندرية
أستاذ علم النيا الرياضي بقسم العلو التربوية والنيسية الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا
أ.د /أحمد عبد العاطي حسين
(مناقشاً)
جامعة جنوب الوادت
القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث .

الووضوع (-:)2696

بشـأن النظـر فــي المـركرة الــواردة مـن الســيد األسـتاذ الــدكتور /رئـيا قســم المنـاىج وتــدريا التربيـة الرياضــية
بخصو تشكيل لجنة المناقشة والحكـم للباحـث /حسـين عبـده علـي المقيـد (مـن الخـارج) بقسـم المنـاىج
وتدريا التربية الرياضية تخصص (المناىج وتدريا التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " منهاج كرة يـد مقتـرح
لتالميــر المرحلــة اإلعداديــة بمــدارس الصــم وضــعا الســمع بجمهوريــة مصــر العربيــة ""للحصــو علــى درجــة
الدكتوراه في التربية الرياضية على إن تتكون لجنة المناقشة من السادة-:
أستاذ ورئيا قسم المناىج وتدريا التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا األسبق جامعة
 0أ.د/عماد أبو القاسم محمد
(مشرفا ورئيسا)
جنوب الوادت .
أستاذ المناىج وتدريا التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقاً بكلية
 9أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
(مناقشا)
التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادت
 0أ.د /ىشا محمد عبد الحليم استاذ طرق تدريا االلعاب الجماعية بقسم المناىج وطرق تدريا التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية
(مناقشاً)
جامعة المنيا
 0أ. .د/محمد خضرت محمد أستاذ مساعد بقسم المناىج وتدريا التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب
(مشرفا)
الوادت.
القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث .

الووضوع (-:)2697

بشــأن النظــر فــي المــركرة الــواردة مــن الســيد األســتاذ الــدكتور /رئــيا قســم التــدرير الرياضــي وعلــو الحركــة
بخصـو اعــادة تشــكيل لجنـة المناقشــة والحكــم للباحـث  /محمــود لطيــي محمـد المقيــدة (مــن الخــارج)
بقســم التــدرير الرياضــي وعلــو الحركــة وعنــوان الرســالة " تــأ ير برنـامج مقتــرح علــي بعــة المتسيـرات البدنيــة
الخاصة واليسيولوجية ومسـتوت االنجـاز الرقمـي لمتسـابقي 044متـر " للحصـو علـى درجـة الماجسـتير فـي
التربية الرياضية .على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ تدرير كرة القد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
 0أ.د/أشر محمد موسى
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادت
أستاذ تدرير العاب القو بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية
 9أ.د/ىشا محمد الجيوشي
جامعة حلوان
 0أ.د/ياسر حسن حامد
 0أ. .د/محمود محمد لبير سليمان
القــــــــــــــــــــرار-:

(مشرفاً)

أستاذ التدرير الرياضي بقسم التدرير الرياضي وعلو الحركة بكلية التربية الرياضية باسيوط
(مناقشا)
جامعة أسيوطأستاذ التدرير الرياضي المساعد ورئيا قسم التدرير الرياضي وعلو الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادت

انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث .

الووضوع (-:)2698

بشــأن النظــر فــي المــركرة الــواردة مــن الســيد األســتاذ الــدكتور /رئــيا قســم التــدرير الرياضــي وعلــو الحركــة
بخصو اعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث  /الحسن منصور مصـطيي شـعبان المقيـدة (مـن
الخارج) بقسم التدرير الرياضـي وعلـو الحركـة وعنـوان الرسـالة " برنـامج تـدريبي مقتـرح باسـتخدا التـدرير
اليتــرت المرتيــع الشــدة وتــأ يره علــي بعــة المتسي ـرات البدنيــة والمســتوت الرقمــي لمتســابقي 944متــر عــدو"
للحصو على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ تدرير كرة القد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
 0أ.د/أشر محمد موسى
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادت
أستاذ تدرير العاب القو بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان (مشرفاً)
 9أ.د/ىشا محمد الجيوشي
أستاذ التدرير الرياضي بقسم التدرير الرياضي وعلو الحركة بكلية التربية الرياضية باسيوط
 0أ.د/ياسر حسن حامد
(مناقشا)
 جامعة أسيوط 0أ. .د/محمود محمد لبير سليمان أستاذ التدرير الرياضي المساعد ورئيا قسم التدرير الرياضي وعلو الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادت
القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث .

الووضوع (-:)2699

بشأن النظر في المركرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيا قسم العلو التربوية والنيسية الرياضية على
تسجيل لجنة اإلشرا للباحث /عمر محمد عبد ال فال عبيد العجمي المقيد (من الخارج) بقسم العلو
التربوية والنيسية الرياضية للحصو على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان " الركاء الشعورت وعالقتو
بالرضا الوظييي والثقة بالنيا لدت معلمي التربية البدنية بدولة الكوي ".على أن تتكون من السادة:
أستاذ علم النيا الرياضي و عميد كلية التربية الرياضية بقنا – جامعة جنوب الوادت.
 0أ.د /أحمد كما نصار
أستاذ علم النيا الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا
 9أ.د /عزة شوقي عبدالعزيز الوسيمي
القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ يع قيع االي نهممس االسيبذ انسريوقح َبئت قئمس انجبيعخ نشئوٌ انسقاسبد انعهمب اانجذوث .

ثبلثب هوضوعبت عبهة-:
الووضوع (-:)2700

بشأن النظر في توزيع النسر المخصصة من مكافأة الطالب الوافدين للسادة أعضاء ىيئة التدريا والعاملين .

القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ عهى يب بء ثبنًذر ح انً يقخ .

الووضوع (-:)2701

بشأن النظر في إضافة السيد الدكتور /محمد أحمد ىما لعضوية مجلا الكلية كمدير لوحدة ضمان الجودة.

القــــــــــــــــــــرار-:

انًوايقخ ار يع االي انى انممس االسيبذ انسريوقح قئمس انجبيعخ .

أمني اجمللس
أ.م.د /حممد خضري حممد

عميد الكلية ورئيس اجمللس
أ.د /أمحد كمال نصارى

