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جدول أعوبل هجلس الكليخ رقن()115
والونعقد ثتبريخ 2119/11/21م
انه في يوم االثنين الموافق 2119/11/21م أجتمع مجمعس الكميع برئاسع السعيا اتسعتال العاكتور /أحمعا كمعال

نصاري عميا الكمي وبحضور كال من السااة-:
1

السيا -ا1ا /أشرف محما موسى

2

_ وكيل الكمي لشئون التعميم والطالب

عضواً

السيا -أ.ا /عماا ابو القاسم محما

 -رئيس قسم المناهج وتاريس التربي الرياضي

3

السيا -أ.ا /هاني الاسوقي إبراهيم

السيا -ا1ا /عبا الحق سيا عبا الباسط

 -وكيل الكمي لماراسات العميا والبحوث

عضواً

_ وكيل الكمي لشئون خام المجتم وتنمي البيئ

5

السيا -ا1ا /احما عبا السالم عطيتو

_ رئيس قسم عموم الصح

عضواً

7

السيا – أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

_ رئيس قسم التاريب الرياضي وعموم الحرك

 -رئيس قسم العموم التربوي والنفسي الرياضي

عضواً

4
6
8
9

السيا – أ.ا /محموا محما لبيب

السيا -أ.م.ا /منتصر سعاي أحما

السيا -ا /هشام أسام عبا الراضي

 11السيا -ا /محما أحما همام

_ أستال مساعا بقسم المناهج وطرق تاريس التربي الرياضي
 مارس بقسم المناهج وطرق تاريس التربي الرياضي -مارس وماير وحاة الضمان والجواة بالكمي

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضوا
عضوا

الووضوع رقن ( -:)2444
التصديق على هحضر الجلسخ السبثق رقن ()114

القــــــــــــــــــــرار-:
الوصبدقخ

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

أوال  -:هوضوعبد شئوى التعلين والطالة-:
الووضوع (-:)2444
ثشأى الٌظش فٖ سحت هلف أّساق الطبلت /عجذ الشؤف غشٗت عجدذ الوللدٖ الود٘دذ ثبلةشادخ ا ّلدٖ ثال٘دخ الزشث٘دخ
الشٗبض٘خ ّرلك سزٌةبر عذد هشاد الشسْة .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ لشئْى الزعل٘ن ّالطالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2449
ثشأى الٌظش فٖ سحت هلف أّساق الطبلت /إسالم هعشّف صجشٕ رْغبى الود٘ذ ثال٘خ الزشث٘خ الشٗبضد٘خ ثبلةشادخ
ا ّلٖ ثباٖ لإلعبدح للعبم اللبهعٖ 9191/9102م ّرلك ًظشا لظشّف خبصخ ثعبئلزَ ّردذهَ للزلٌ٘ذ .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ لشئْى الزعل٘ن ّالطالة .

=========================================================
الووضوع (-:)2451
ثشأى الٌظش فٖ رشش٘ح الوششذٗي ا كبدٗو٘٘ي للةشق الذساس٘خ ا سثعخ ّرلك علٔ الٌحْ الزبلٖ-:
الةشاخ
الوششذ ا كبدٗوٖ
م
ا ّلٖ
دًِ /بد عجذ الشح٘ن عجذ الشح٘ن اثْ الولذ
0
الضبً٘خ
د /سحبة عجذ الوٌعن الشش٘ذٕ
9
الضبلضخ
د /الششٗف هحوذ أحوذ
3
الشاثعخ
دُ /شبم اسبهخ عجذ الشاضٖ
4
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ .

الووضوع (-:)2451
ثشأى الٌظش فٖ الو٘عبد الودزشح للوعساش الذساسٖ للةشاخ ا ّلٖ ّالضبلضخ ّالو٘عبد ُْ ا سدجْ الضدبًٖ هدي أةدبصح
ًصف العبم ّا سجْ ا ّل هي ثذاٗخ الةصل الذساسٖ الضبًٖ .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ .

الووضوع (-:)2452
ثشأى الٌظش فٖ هخبطجخ ا اسبم ثبلال٘دخ ثسدشعخ رْصٗدع الطدالة علدٖ الزدذسٗت الو٘دذاًٖ للةصدل الذساسدٖ الضدبًٖ
ّرحذٗذ ا هدبكي الودزشحدخ للزدذسٗت الو٘دذاًٖ للطدالة للةشادخ الضبلضدخ ةو٘دع الشدعت للةصدل الذساسدٖ الضدبًٖ للعدبم
اللبهعٖ 9191/9102م .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ .

الووضوع (-:)2453
ثشأى الٌظش فٖ هخبطجخ ا اسبم ثسشعخ رْصٗع الزخصصدبد اللوبع٘دخ ّالةشدٗدخ لطدالة الةشادخ الضبلضدخ ّالشاثعدخ
للو٘ع الشدعت ثبألاسدبم للةصدل الذساسدٖ الضدبًٖ للعدبم اللدبهعٖ 9191/9102م ّعلدٔ اى رادْى فزدشح ا خز٘دبس
خالل الوذح هدي 9102/00/9م الدٖ 9102/00/7م ّاى رادْى الةزدشح هدي 9102/00/2م الدٖ 9102/00/04م
فزشح لزعذٗل ا خز٘بساد ّ ٌٗظش ثعذُب الٔ أٓ رعذٗل ّعلدٖ أى ٗدزن رْصٗدع الزخصصدبد طجددب لددشاساد هللدس
الال٘دددخ السدددبثدخ ّرسدددلن الدددٔ هازدددت أ.دّ /ك٘دددل الال٘دددخ لشدددئْى الطدددالة عددددت ا ًزِدددب هٌِدددب خدددالل الةزدددشح هدددي
9102/00/01م الٔ 9102/00/02م .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ .

ثبنيب  -:هوضوعبد شئوى الدراسبد العليب والجحوث-:
الووضوع (-:)2454
ثشأى الٌظش فٖ الوزكشح الْاسدح هي الس٘ذ األسزبر الدذكزْس /سئد٘س اسدن ارداسح الشٗبضد٘خ ّالزدشّٗح هدٌح
الجبحش/عجدذ الدشحوي ٗح٘دٔ عجددذ الوطلددت الودذسس الوسددبعذ ثدسددن ارداسح الشٗبضد٘خ ّالزددشّٗح رخصد
رشّٗح سٗبضٖ ّعٌْاى الشسبلخ " رأص٘ش ثشًبهج رشّٗحٖ سٗبضٖ علٔ ثعد اللْاًدت ا ةزوبع٘دخ لدذٓ
الصددن ّالددجان " دسةددخ الددذكزْساٍ فددٖ الزشث٘ددخ الشٗبضدد٘خ رخص د رددشّٗح سٗبضددٖ)ح٘ش روددذ هٌباشددخ
سسبلزَ العلو٘خ ْٗم الضالصب الوْافق 9102/2/94م .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2455
ثشأى الٌظش فٖ الوزكشح الْاسدح هي الس٘ذ األسزبر الدذكزْس /سئد٘س اسدن ارداسح الشٗبضد٘خ ّالزدشّٗح هدٌح
الجبحش/أحوذ عجذ الةزبح علٔ الوع٘ذ ثدسدن ارداسح الشٗبضد٘خ ّالزدشّٗح رخصد اداسح سٗبضد٘خ ّعٌدْاى
الشسدددبلخ " إداسح الوعشفدددخ ّعالازِدددب ثدددبألدا الدددْا٘ةٖ للعدددبهل٘ي ثب رحدددبد الوصدددشٕ للِدددْكٖ " دسةدددخ
الوبةسز٘ش فٖ الزشث٘خ الشٗبض٘خ ح٘ش روذ هٌباشخ سسبلزَ العلو٘خ ْٗم الخو٘س الوْافق 9102/01/01م
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2456

بش أ ا نظر أ أ نظمأأرة ا نظأأةنمنا لأأد نظسأأذ ندكأأر /نظ أ ةرةم /م أأذ

س أ نظمرأأ /و در أ مل

بخصةص لرح نظب/حث/عب نظ حذ لحم نظصغذ نظمقذ (لد نظخ/مج) بقس نظمر /و در مل

دعرأةنا نظ كأأ/ظا " /علذأأا نظرغرلأا نظم رأ ا ب/كأأرخ نا لة أأى نظتر دعأى لقرأ ح علأأى ر لأ ب أ

نظر بذأأا نظ ل /أأذا
نظر بذا نظ ل /أذا

ل أأ/من ةأ ا نظذأ

ظراللذر نظم حلا نظث/عةلا بمح /ا ر " /نمجا نظ ةرةمنه أ نظر بذأا نظ ل /أذا حذأث رمأن لر /شأا مكأ/ظر نظ لمذأا

لةا نظخمذ

نظمةن ق 9109/ 8/8ا .

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2454
نظمرة ا نظةنمنا لد نظسذ ندكر /نظ ةرةم /م ذ
بش ا نظر

س نظمر /و در مل

نظب/حثا/أكم/ء خلف لحمةن نظمقذ ا (لد نظخ/مج) بقس نظمر /و در مل

نظر بذا نظ ل /ذا دعرةنا نظ ك/ظا " رأ يذ ب عأ/لو

ر لذمأأى لقرأ ح علأأى لسأأرةا نهننء نظم أأ/ما دنظمرة أأى نظح ةأأى ظأ ا ع /أ ى رأأر
نظ ل /ذا حذث رمن لر /شا مك/ظر  /نظ لمذا لةا نظخمذ

نظر بذا نظ ل /ذا بخصأةص لأرح

نظ ةظأأا " نمجأأا نظم/جسأأرذ أ نظر بذأأا

نظمةن ق 9109/ 7/4ا .

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2454

بش أ ا نظر أ أ نظمأأرة ا نظأأةنمنا لأأد نظسأأذ ندكأأر /نظ أ ةرةم /م أأذ

س أ نظمرأأ /و در أ مل

بخصأأةص لأأرح نظب/حث/حسأأذد عبأ ه علأأى علأأى نظمقذأ (لأأد نظخأأ/مج) بقسأ نظمرأأ /و درأ مل

نظر بذأأا نظ ل /أأذا
نظر بذأأا نظ ل /أأذا

دعرةنا نظ ك/ظا " لر /ج ة ا ل لقر ح ظراللر نظم حلا نإلع ننلا بم نمس نظص د /ف نظسمى بجم ةملا لص

نظ بذا " نمجا نةرةمنه نظفلسفا
9109/ 8ا .

نظر بذا نظ ل /ذا حذث رمن لر /شا مك/ظر نظ لمذا لةا نظخمذ

نظمةن ق /8

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2459
ثشددأى الٌظددش فددٖ اعزوددبد ًز٘لددخ الددذثلْم العددبم الددذّس الضددبًٖ ) للذاسسددبد العل٘ددب للعددبم اللددبهعٖ / 9102
9102م .
القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2461

صل نظ الب نظر نكررفر

م

بش ا نظر
ة/ظر/ظ :
* ل حلا نظ بلةا -:

االسععععم

التخصص

االسععععم

القسععععم

 0لص فى لحم صب ا
* ل حلا نظم/جسرذ -:

م

ع ن لن

نظ كةب ظل /ا نظج/ل

 0عذسى عبذل عذسى عب نظ حذ نظصف/م
 9جةا ظ لف ب رةس عج ه

اإلصابات الرواضية
علةا نظصحا الرواضية
نظمر /و در مل نظر بذا نظ ل /ذا

9191 / 9109ا د

مالحظات
مالحظات
( وافد )

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2461
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /إكأأالا أحم أ لص أ ف عل أ نظمقذ أ (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفسأأذا
دعرأأةنا نظ كأأ/ظا " نظأأرة/ء نهعف أأ/ظ دعال ر أ ب/ظصأأحا نظرفسأأذا ظ أ م ل لم أ نظر بذأأا نظ ل /أأذا " ظلحصأأة علأأى نمجأأا
نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:
نظم/جسرذ

1

أ.ا /أحما كمال نصاري

2

أ.ا /مجاي حسن يوسف

3

أ.ا /عماا سمير محموا

4

أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

القــــــــــــــــــــرار-:

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااى.
( مناقشاً ورئيساً)
أستال عمم النفس الرياضي ورئيس قسم أصول التربي الرياضي بكمي التربي الرياضي لمبنين بابي
(مشرفاً)
قير جامع اإلسكناري .
أسعتال عمعم العنفس الرياضعي ووكيعل كميع التربيع الرياضعي لشعئون الاراسعات العميعا والبحعوث جامعع
(مناقشاً)
أسيوط .
أستال عمم النفس الرياضي ورئيس قسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي
(مشرفاً)
بقنا جامع جنوب الوااي .
(مناقشاً)
جنوب الوااي

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2462
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرا نظمر /شا دنظحت ظلب/حث /حسد عب نظاله لحم نظمقذ (لد نظخ/مج) بقأس نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا دعرأةنا
نظ ك/ظا " ر يذ ب ع/لو إم /نم مل /ظخف إ نب /نظسلةك ظ ا أطف /نظم حلا نهبر ن ذا " ظلحصأة علأى نمجأا
نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:
نظم/جسرذ

1

أ.ا /أحما كمال نصاري

2

أ.ا /عماا سمير محموا

3

أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

4

أ.ا /عبا اهلل فرغمي

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااى.
(مناقشاً ورئيساً)
أسعتال عمعم العنفس الرياضعي ووكيعل كميع التربيع الرياضعي لشعئون الاراسعات العميعا والبحعوث جامعع
(مشرفاً)
أسيوط .
أسععتال عمععم الععنفس الرياضععي بقسععم العمععوم التربويع والنفسععي الرياضععي بكميع التربيع الرياضععي بقنععا
(مشرفاً)
جامع جنوب الوااي .
أستال عمم النفس الرياضي بقسم العموم التربوي والنفسي الرياضي جامع أسيوط
(مناقشاً )
(مناقشاً)
جنوب الوااي

القــــــــــــــــــــرار-:

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2463
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /ضأأب/ا عل أ لحم أ نظم أ م نظمقذ أ (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفس أذا
دعرةنا نظ ك/ظا " ندلد نظرفس دعال ر بسم /نظشخصذا دنظ  /نظةظذف ظ ا ل لم نظر بذأا نظب عذأا ب دظأا نظتةلأن
" ظلحصة على نمجا نةرةمنه نظفلسفا نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:

1

أ.ا /أحما كمال نصاري

2

أ.م.ا /جمال محما الغريب

3

أ.ا /مختار أمين عبا الغني

4

أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

القــــــــــــــــــــرار-:

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااى.
(مشرفاً ورئيساً)
أستال عمم النفس الرياضي المشارك بقسم التربي الباني بكمي التربي اتساسي باول الكويت
(مشرفاً)
أستال عمم النفس الرياضي – وعميا كمي التربي الرياضي جامع بني سويف
(مناقشاً)
أستال عمم النفس الرياضي ورئيس قسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي
(مناقشاً)
بقنا جامع جنوب الوااي .
(مناقشاً)
جنوب الوااي

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2464
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /أحم أ حم أ ح/ل أ نظ أأ /ل نظمقذ أ (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفسأأذا
دعرأأةنا نظ كأأ/ظا " نظرفتذ أ نهلجأأ/ب دعال ر أ بم أأ/من نظرةنصأأل دنظسأألةك نظقذأأ/نم ظ أ ا ل لم أ نظر بذأأا نظب عذأأا أ
نظم حلأأا نظمرةكأ ا ب دظأأا نظتةلأأن " ظلحصأأة علأأى نمجأأا نةرأأةمنه نظفلسأأفا أ نظر بذأأا نظ ل /أأذا علأأى إا ررتأأةا ظجرأأا
نظمر /شا لد نظس/نا-:

 1أ.ا /أحما كمال نصاري
2

أ.ا /بااي حسيان الاوسري

3

أ.ا/عبا الحكيم رزق عبا الحكيم

4

أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

القــــــــــــــــــــرار-:

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااي.
(مشرفاً ورئيساً)
أستال اإلاارة الرياضي بقسم التربي الباني والرياض بكمي التربي اتساسي
(مشرفاً)
باول الكويت
أسععتال عمععم الععنفس الرياضععي ووكيععل كمي ع التربي ع الرياضععي لشععئون التعمععيم والطععالب بكمي ع التربي ع
(مناقشاً)
الرياضي جامع أسيوط
أستال عمم النفس الرياضي ورئيس قسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي
(مناقشاً)
بقنا جامع جنوب الوااي .

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2465
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /عبذأ عب أ نم لحمأ نظ رذب أ نظمقذ أ (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفسأأذا
دعرةنا نظ ك/ظا " عمط نظحذ/ا دعال ر بأ/هحر ن دح/ظأا نظرأ ق نظرفسأ ظأ ا ل لمأ نظر بذأا نظ ل /أذا ب دظأا نظتةلأن "
ظلحصة على نمجا نةرةمنه نظفلسفا نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:

 1أ.ا /أحما كمال نصاري
2

ا /عبا المحسن مبارك راشا العازمي

3

أ.ا/سكين محما نصر

4

أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

القــــــــــــــــــــرار-:

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااى.
(مشرفاً ورئيساً)
مستشار التقويم وضبط جواة التعميم قطاع البحوث والمناهج وزارة التربي
(مشرفا )
باول الكويت
أستال عمم النفس الرياضعي بقسعم أصعول التربيع الرياضعي بكميع التربيع الرياضعي لمبنعين بعابي قيعر
(مناقشاً)
جامع االسكناري
أستال عمم النفس الرياضيورئيس قسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي بقنا
(مناقشاً)
جامع جنوب الوااي .

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2466
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /عأأ/مف من أ لحم أ صأأ/ظح نظمقذ أ (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفسأأذا
دعرةنا نظ ك/ظا " نظ ةنلل نظرفسذا نظم رب ا ب/إلص/ب /نظ ل /أذا ظأ ا هعبأ ب أ ندعشأ ا نظ ل /أذا ب دظأا نظتةلأن "
ظلحصة على نمجا نةرةمنه نظفلسفا نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:

 1أ.ا /أحما كمال نصاري

 2أ.ا/مجاي حسن يوسف
 3أ.ا/أحما عبا السالم عطيتو
 4أ.ا/رباح محما عمى النجااة
 5أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااى.
(مشرفاً ورئيساً)
أستال عمم العنفس الرياضعي بقسعم أصعول التربيع الرياضعي بكميع التربيع الرياضعي لمبنعين بعابي قيعر
(مناقشاً)
جامع اإلسكناري
أستال اإلصابات الرياضي والتأهيل الباني المساعا ورئيس قسم عموم الصح الرياضي بكمي التربيع
(مشرفاً)
الرياضي بقنا جامع جنوب الوااي.
أستال فسيولوجيا الرياض بقسم التربي الباني بكمي التربي اتساسي باول الكويت
(مشرفا)
أستال عمم النفس الرياضي ورئيس قسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي بقنا
(مناقشاً)
جامع جنوب الوااي .

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2464

نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص
بش ا نظر
رشأأتذل ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /عم أ عقذأأل أأ/مي نظ فذ أ م (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا
دنظرفسذا دعرةنا نظ ك/ظا " نظح لث نظرفس نإللج/ب دعال ر ب/ظسلةك نظ دنع دنظثقا ب/ظرف ظ ا نظراللذر
نظمم/مكذد ظألعش ا نظ ل /ذا ب دظا نظتةلن " ظلحصة على نمجا نةرةمنه نظفلسفا نظر بذا نظ ل /ذا.
على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:
دعمذ ه ةلذا نظر بذا نظ ل /ذا ب ر  - /ج/ل ا طر /
أكر /عل نظرف نظ ل/
 0أ.ن/عزه عب نظ زلز ة نظةكذم
(لر /ش /دم ذس) /
أكر /عل نظرف نظ ل /دعمذ ةلذا نظر بذا نظ ل /ذا بقر /ج/ل ا جرةب نظةننا.
 9أ.ن /أحم ةم /عص/مم
(لر /ش)ً/
أكر /عل نظرف نظ ل /بقس أصة نظر بذا نظ ل /ذا بتلذأا نظر بذأا نظ ل /أذا ظلبرأذد بأ/ب ذأ
 3أ.ن/لج م حسد لةكف
(لش )/
ج/ل ا نإلكتر ملا
أكر /عل نظرف نظ ل /بقس نظ لةا نظر بةلا دنظرفسذا نظ ل /ذا بتلذا نظر بذا نظ ل /ذا بقر/
 4أ.ن /أحم عب نظ /ط حسذد
(لش )/
ج/ل ا جرةب نظةننم .
 5ن /عب نظمحسد لب/مك من نظ  /ل

لسرش/م نظرقةل د بط جةنا نظر لذ

القــــــــــــــــــــرار-:

/ي نظبحةث دنظمر /و د نما نظر بذا ب دظا نظتةلن
(لش )/

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2464
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأا نظمر /شأأا دنظحتأ ظلب/حأأث /جأأ/منم عأأ/لف لحمأ ع/صأ نظ دكأ م (لأأد نظخأأ/مج) بقأأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفسأأذا
دعر أأةنا نظ ك أأ/ظا " نن ذ أأا نهعج أأ /دعال ر أأ /برقأ أ ل نظ أأرن دح/ظ أأا نظرأ أ ق نظرفسأ أ ظأ أ م هعبأ أ لس أأ/بق /نظمذأ أ نا
دنظمضم/م ب دظا نظتةلن " ظلحصأة علأى نمجأا نةرأةمنه نظفلسأفا أ نظر بذأا نظ ل /أذا علأى إا ررتأةا ظجرأا نظمر /شأا
لد نظس/نا-:

 1أ.ا /أحما كمال نصاري

 2أ.ا/مجاي حسن يوسف
 3أ.ا/عمرو أحما محما
 4أ.ا /أحما عبا العاطي حسين

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب الوااى.
(مناقشا ورئيسا )
أستال عمم العنفس الرياضعي بقسعم أصعول التربيع الرياضعي بكميع التربيع الرياضعي لمبنعين بعابي قيعر
(مشرفا)
جامع اإلسكناري
أستال عمم النفس الرياضي بقسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي بالمنيا -
(مناقشا )
جامع المنيا
أستال عمم النفس الرياضي بقسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي بقنا
(مشرفا)
جامع جنوب الوااي .

 5ا/يوسف محما عبا اهلل الكناري موجه التربي الباني بوزارة التربي باول الكويت

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

(مشرفا)

الووضوع (-:)2469
نظمرة ا نظأةنمنا لأد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ سأ نظ لأةا نظر بةلأا دنظرفسأذا بخصأةص رشأتذل
بش ا نظر
ظجرأأا نظمر /شأأا دنظحت أ ظلب/حأأث /أأ/ظح لبأأ/مك لحم أ نظ جم أ نظمقذ أ (لأأد نظخأأ/مج) بق أأس نظ لأأةا نظر بةلأأا دنظرفسأأذا
دعرأأةنا نظ كأأ/ظا " نظأأرة/ء نظةجأ نع دعال رأ ب/ظسأألةك نظقذأأ/نم دنظقأ ما علأأى نرخأأ /نظقأ نم ظأ ا لأأةج نظر بذأأا نظب عذأأا
ب دظ أأا نظتةل أأن " ظلحص أأة عل أأى نمج أأا نةر أأةمنه نظفلس أأفا أ أ نظر بذ أأا نظ ل /أأذا عل أأى إا ررت أأةا ظجر أأا نظمر /ش أأا ل أأد
نظس/نا-:

أستال عمم النفس الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا
(مناقشا ورئيسا )
جامع جنوب الوااى.
أستال عمم النفس الرياضي بقسم أصول التربي الرياضي بكمي التربي الرياضي لمبنين بابي قيعر
(مشرفا)
جامع اإلسكناري
أستال اإلاارة الرياضي بقسم التربي الباني بكمي التربي اتساسي بهيئع التعمعيم التطبيقعي باولع
(مشرفا)
الكويت
أستال عمم النفس الرياضي بقسم العموم التربوي والنفسي الرياضي بكمي التربي الرياضي بقنا
(مشرفا)
جامع جنوب الوااي .

 1أ.ا /أحما كمال نصاري

 2أ.ا/مجاي حسن يوسف
 3أ.ا /عبا اهلل عيا مبارك الغصاب
 4أ.ا /أحما عبا العاطي حسين
 5أ.م.ا /أسماء عبا العزيز عبا المجيا

أستال عمم النفس الرياضي ورئيس بقسم العموم التربوي والنفسي بكمي التربي الرياضي – جامع
(مناقشا )
بني سويف

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2441
نظمرة ا نظةنمنا لد نظسذ ندكر /نظ ةرةم /م أذ سأ نظمرأ /و درأ مل نظر بذأا نظ ل /أذا بخصأةص
بش ا نظر
رشأتذل ظجرأا نظمر /شأأا دنظحتأ ظلب/حأث /أحمأ حمأ ا لبأ/مك نظمقذأ (لأد نظخأ/مج) بقأأس نظمرأ /و درأ مل نظر بذأأا
نظ ل /أأذا دعرأأةنا نظ كأأ/ظا " نظذأأل لقرأ ح ظم لمأأى نظر بذأأا نظ ل /أأذا ظرأ مل لأأر و ةأ ا نظذأ ب/ظم حلأأا نظث/عةلأأا بجم ةملأأا
لص نظ بذا " ظلحصة على نمجا نظ ةرةمنه نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا لد نظس/نا-:

1

أ.ا /عماا أبو القاسم محما

2

أ.ا /هاني الاسوقي إبراهيم

3

أ.ا /أ.ا /إبراهيم البرعى السيا

4

أ.م.ا /محما خضري محما

القــــــــــــــــــــرار-:

أستال ورئيس قسم المناهج وتاريس التربي الرياضي وعميا كمي التربي الرياضي بقنا سابقاً جامع
(رئيساً و ومشرفاً)
جنوب الوااى .
أستال المناهج وتاريس التربي الرياضي ووكيل الكمي لشئون الاراسات العميا والبحوث بكمي التربيع
(مناقشاً)
الرياضي بقنا جامع جنوب الوااي .
أسععتال ورئععيس قسععم المنععاهج وتععاريس التربي ع الرياضععي بكميعع التربي ع الرياضععي بسععوهاج جامععع
(مناقشاً)
سوهاج.
أستال مساعا بقسم المناهج وتاريس التربي الرياضي بكمي التربي الرياضي بقنا جامع جنوب
(مشرفا)
الوااي
(مناقشاً)
جنوب الوااي

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2441
نظمرة ا نظةنمنا لد نظسذ ندكر /نظ ةرةم /م ذ
بش ا نظر

0

س نظر ملب نظ ل/

دعلةا نظح ةا بخصةص

بإع/نا رشت ذل ظجرا نظمر /شا دنظحت ظلب/حث  /لص ف أحم ع ذرة إب ن ذ نظمقذ (لد نظخ/مج) بقس
نظر ملب نظ ل /دعلةا نظح ةا دعرةنا نظ ك/ظا " ر يذ نكرخ نا نهكرذك نظم /ط – ةمق/دلا ظل جلذد –
نظت ا نظ  /ا " ظلحصة على
ل/نا لس /ا نظةيب نظ مةنم دعال ر  /ب/ظض ب نظ جةل دح /ط نظص
نظر بذا نظ ل /ذا على إا ررتةا ظجرا نظمر /شا دنظحت لد نظس/نا-:
نمجا نظم/جسرذ
أكر /نظر ملب نظ ل /بتلذا نظر بذا نظ ل /ذا
أ.ن/لحم ظ ف نظسذ حسرذد
(لش  ً/دم ذس)ً/
ج/ل ا نظمرذ/

9

أ.ن/أ ف لحم لةكى

3

أ.ن/لحمةن لحم ظبذب كلذم/ا

4

أ.ا.ن /ل دا ملض/ا لحمةن
القــــــــــــــــــــرار-:

أكر /ر ملب ة ا نظق ا ددةذل نظتلذا ظش ةا نظر لذ دنظ الب بتلذا نظر بذا نظ ل /ذا
(لش )ً/
بقر /ج/ل ا جرةب نظةننم
أكر /نظر ملب نظ ل /دم ذ س نظر ملب نظ ل /دعلةا نظح ةا بتلذا نظر بذا
(لر /ش)ً/
نظ ل /ذا بقر /ج/ل ا جرةب نظةننم
أكر /ر ملب نظت ا نظ  /ا نظمس/ع بقس نظر ملب نظ ل /دعلةا نظح ةا بتلذا
(لر /ش)/
نظر بذا نظ ل /ذا أكذةط – ج/ل ا أكذةط

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2462
نظمرة ا نظةنمنا لد نظسأذ ندكأر /نظأ ةرةم /م أذ
بش ا نظر

سأ علأةا نظصأحا بشأ/ا لأ رأ ا نظقذأ ظلب/حأث /

أحم جم /ج ف نبر نء لد 9109 / 9/ 07ا دحرى ع /لا نظ /ا نظج/ل نظح/ظ 9191/ 9109ا.

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

الووضوع (-:)2463

بش ا نظر

نعرم/ن عرذجا نلرح/ع /ر ذل نةرةمنه ظل /ا نظج/ل

9191/ 9109ا.

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْسً /بئت سئ٘س اللبهعخ للذساسبد العل٘ب ّالجحْس .

ثبلثب  -:هوضوعبد خبصخ ثبالهداءاد -:
الووضوع (-:)2444

بشأن النظر يف االهداء ادلقدم من طالب الفرقة الثانية بكلية الرتبية الرياضية دفعة 8102م عبارة عن-:
نظ ن
نظصرف
ا
01
مضرب هوكي
0
01
كرة هوكي
8

القــــــــــــــــــــرار-:

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْس /سئ٘س اللبهعخ .

الووضوع (-:)2445

بشأن النظر يف االهداء ادلقدم من شركة القدس للتوريدات وهي عبارة عن-:
نظصرف
ا
طابعة نوع )(samsung ml-4551nd
0

القــــــــــــــــــــرار-:

نظ ن
0

الوْافدخ ّٗشفع ا هش الٔ الس٘ذ ا سزبر الذكزْس /سئ٘س اللبهعخ .

راثعب  -:هوضوعبد عبهخ -:
الووضوع (-:)2446

بشأن النظر يف اخلطاب الوارد من كلية الرتبية الرياضية جامعة أسوان واخلاص بدعوة أ.د /عبد احلق سيد عبد
الباسط حلضور امتحان تأهيلي الدكتوراه للعام اجلامعي 8181/8103م وذلك يوم اخلميس 8103/01/01م .
القــــــــــــــــــــرار-:

الوْافدخ .

الووضوع (-:)2444

بشأن النظر يف حصول جملة علوم الرياضة وتطبيقات الرتبية البدنية بكلية الرتبية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
على معايري اعتماد معامل التأثري واالستشهادات ادلرجعية العريب "ارسيف  "Arcifادلتوافقة مع ادلعايري العادلية .
القــــــــــــــــــــرار-:

أح٘ط الوللس علوب .

خبهسب  -:هوضوعبد خبصخ ثبلجودح -:
الووضوع (-:)2444

بشأن النظر يف اخلطاب الوارد من مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد بالكلية واخلاص مبقرتح توزيع أعضاء هيئة
التدريس بالكلية علي معايري االعتماد اخلاصة بالكلية .

القــــــــــــــــــــرار-:
الوْافدخ .

أمني اجمللس
د /هشام أسامة عبد الراضي

عميد الكلية ورئيس اجمللس
أ.د /أمحد كمال نصارى

