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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م17/1/2021  بتاريخ  (211) رقم

 ، مجلــا   يل ــةباقــق عا ــة  ع17/1/2021 او  ــ    أل ــد  وعيــ  تاســعة صــًا ا  ة إنــف  ــا  اــاع    ــا 
ورئــ ا  األــد   يل ــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ بقئاســة    ــألد  ألســتات   ــد تور/ (211) رعــ  مجلــا   يل ــة جتاــ إ

 .  اجلا
  كل من السادة : وحبضور

  ضو    و ألل   يل ة  شئون   تعل   و  طالب  اال سل اان   نأ.د/  -1

  ضو    و ألل   يل ة  شئون   در سات   عل ا و  ًحوث أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -2

  ضو    رئ ا ع     تدريب   قياضا و لوع   حق ة أ.د/  ادل إبق ه   أ اد -3

  ضو   
  ضو    رئ ا ع     اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة  اص  صابق ر شدأ.د/  -5

  ضو    رئ ا ع    لوع   صحة   قياض ة أ.د/  ااد   دين شعًان  لا -6

  ضو    ع    إلد رة   قياض ة و  تقويحرئ ا  ر ن ا مقسا أبو   عًاسأ.د/  -7

  ضو   من توي   خبقة أستات متفقغ بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة رزق  بد   حك   ؤ د أ.د/  -8
  ضو   من توي   خبقة أستات متفقغ بق     اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة محاود  بد   حل    بد   يقي أ.د/  -9

  ضو   من توي   خبقة أستات متفقغ بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة أ.د/ مد ت شوعا طوس -10
  ضو    ن   ق   أستات بق     اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة أ.د/ أيان  بده محاد -11

  ضو    ن   ق   أستات بق     علوع   تقبوية و  نف  ة   قياض ة أ.د/  بد هللا  قغلا أ اد -12

  ضو    ن   ق   و  تقويحأستات بق    إلد رة   قياض ة  أ.د/ إبق ه     ألن إبق ه   -13

  ضو    ن   ق   أستات بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ة أ.د/ ساق مصطفى   ألن -14
  ضو    ن   ق   أستات بق    لوع   صحة   قياض ة أ.د/ محاود  اروق صبقه -15

  ضو    مديق و دة ضاان   جودة و إل تااد با يل ة أ.د/ ياسق   ن  امد -16
  ضو    ن  ألسا ذة   ا ا دين إلد رة   قياض ة و  تقويح ألستات   ا ا د بق     أ.ع.د/ أ اد محاد أ اد أبو   ألزيد -17
  ضو    ن   ادرسألن   اناهج و دريا   تقب ة   قياض ة   ادرس بق   د/  زة  اال بدر -18

 عن احلضوروأعتذر  

  ضو   من توي   خبقة  لوع   صحة   قياض ةأستات متفقغ بق    ساألق محاد محا   دين أبو شاديأ.د/  -
  ضو   من توي   خبقةأستات متفقغ بق     تدريب   قياضا و لوع   حق ةصا ح محاد صا حأ.د/  -
  ضو   من   خارج و ألل وز رة   شًاب و  قياضة بأسألوط أ/ محاد محاود   ألن -
  ضو   من   خارج مديقية   تقب ة و  تعل   بأسألوطو ألل     ألد محاد  بد هللا د/ محاد -

   



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.13/12/2020 بتاريخ( 210) الجلسة رقم محضر -8581
 ع.13/12/2020 بتاريخ( 210)   جل ة رع  محضقصادق   اجلا  لى  :  قق ر
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.13/12/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8582
 ع.13/12/2020  ا   انعقدة    ابقةة من عق ر ت   جل   نفألذهاا    أ  ط   اجلا  لاا  ب :  قق ر

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد د.ا/ لميذذد ال لقذذة. بشذذأن حقتذذراد حبشذذاك يةذذدة للتذذدريء بال لقذذة   يولذذ  فذذي  ذذ ك اير ال لقذذة بحذذ   -8583

 خدمة المجتمع يلماًل للى تلبقة حةتقاجاته.
 وإ تااد   الئحة   خاصة بها و شكألل مجلا إد ر ها من    ادة:و      اجلا  لى إنشاء و دة  لتدريب با يل ة  :  قق ر

 )رئ  ا ( لميد ال لقة                  أ.د/ جاال محاد  لا
 )نائًا (يكيل ال لقة لشئ ن خدمة المجتمع يتنمقة البيئة  أ.د/  ادل إبق ه   أ اد
 لض ًا لن قسم التدريء الريا ي يلل م الحركة د/ أ اد محاد   ألن

 لض ًا لن قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة يوسف محادد/ أ اد 
 لض ًا لن قسم اإلاارة الريا قة يالترييح د/  اقو أ اد محاد
 لض ًا لن قسم العل م الترب ية يالنفسقة الريا قة د/ محاد    ألد شاكق

 لض ًا لن قسم لل م الصحة الريا قة. د/ أ اد محاود  ثاان
  إخت ار مديق   و دة من بألن  أل ضاء   ااثلألن  ألع اع  ا أول إجتااع  اجلا  إلد رة. لى أن يت  

ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
( مذن الالئحذة التنفيذ ذة لقذاب ن تن ذقم 6حقتراد حبداك الردي في مشريع قرار رئقس مجلس ال زراك بشأن تعديل بذ  المذااة ) -8584

( مذذن الالئحذذة التنفيذ ذذة لقذذاب ن تن ذذقم الجامعذذات المشذذار 6عذذات يالذذذي يذذن  للذذى مذذا يلذذي    سذذتبد  بذذن  المذذااة )الجام
حليها الذن  اتتذي ) شذال المجلذس اتللذى للجامعذات لجذان للمقذة مترصذ  للن ذر فذي معاالذة الذدرجات العلمقذة تتذ لى 

هذذذا الجامعذذذات يالمعاهذذذد عيذذذر الرا ذذذعة لقذذذاب ن تن ذذذقم بحذذذل المحتذذذ م العلمذذذي للذذذدرجات الجاماقذذذة يالذذذدبل مات التذذذي تمنح
م   يالت صذقة بمعاالذة تلذ  الذدرجات بالذدرجات العلمقذة التذي تمنحهذا الجامعذات الرا ذعة 1972لسذنة  49الجامعات رقم 

تأكذد لهذا القاب ن   يول  بعد التأكد من حسذتقفاك الشذريو يالضذ ابا يالمتال ذات التذي  قررهذا المجلذس اتللذى للجامعذات لل
مذذن التأهيذذل العلمذذي لاالذذء المعاالذذة(   بنذذاًك للذذى الراذذاد الذذ ارا مذذن السذذيد د.ا/ بائذذء رئذذقس الجامعذذة لشذذئ ن الدراسذذات 

 العلقا يال ح ث تمهيدًا للعرض للى مجلس الجامعة.

 و      اجلا. :  قق ر

 م بالم افقة للى 29/12/2020( المنعقد بتاريخ 715مذكرة لإلةاطة بالعلم بقرار مجلس الجامعة رقم ) -8585
 عتبر غقاد الاالد المصابين بفيرييس ك ريبا لن دااك اإلمتحابات غقابذًا بعذذر مقبذ   ييذ اين اإلمتحذان فذي اير  -1

 ثابي حستثنائي تحداه ال لقة بعد م افقة مجلس شئ ن التعلقم يالاالد.
بتقجة تعذر الحض ر لتعليذ  الايذران دي اإلصذابة بفيذريس بالنس ة للاالد ال افدين الذين تغيب ا لن دااك اإلمتحابات  -2

ك ريبا  عتبر غقابهم لن دااك اإلمتحابات غقابًا بعذر مقب   يي اين اإلمتحان فذي اير ثذابي حسذتثنائي تحذداه ال لقذة 
 بعد م افقة مجلس شئ ن التعلقم يالاالد.

 أ  ط   اجلا  لاا . :  قق ر
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(3) 
م بالم افقذة للذى حئحذة 29/11/2020( المنعقذدة بتذاريخ 714بقذرار مجلذس الجامعذة بجلسذته رقذم )مذكرة لإلةاطة بذالعلم  -8586

 بن ام السالات المعتمدة.بربامج خاص ( التابقققة بربامج )لل م الصحة الريا قة
 أ  ط   اجلا  لاا . :  قق ر

حاارة(  –تذذذدريء  –حقتذذذراد تعذذذديل السذذذالات اإلمتحابقذذذة للمقذذذررات الدراسذذذقة التالقذذذة للفرقذذذة الثالثذذذة يالرابعذذذة شذذذعء )تذذذدريس  -8587
لتص ح سالتان بذدًح مذن ثذالث سذالات  يولذ  ب ذرًا لمذا تمذر بذه الذ الا ياترذاو اإلجذراكات اإلةترازيذة للحفذا  للذى صذحة 
الاذذالد  بنذذاًك للذذى اإلقتذذراد الذذ ارا مذذن السذذيد د.ا/ بائذذء رئذذقس الجامعذذة لشذذئ ن التعلذذقم يالاذذالد  يم افقذذة لجنذذة شذذئ ن 

 م.12/1/2021( المنعقدة بتاريخ 192) التعلقم يالاالد بال لقة بجلستها رقم
ـأواًل:ـمقرراتـا فصمـا لراس ـاألوم

ـا فرقةـا ث  ثةـ:ـ-1

  دد    ا ات   شعًة   اققر
 بعد   تعديل عبل   تعديل

 2 3 تدريء ريا ي للم الحركة
 2 3 تدريس (1طرق تدريس التربقة الريا قة )
 2 3 اإلاارة الريا قة حاارة الم سسات الريا قة

ـا فرقةـا رابعةـ:ـ-2

  دد    ا ات   شعًة   اققر
 بعد   تعديل عبل   تعديل

 2 3 تدريء ريا ي (2التدريء الريا ي )
 2 3 تدريس مناهج التربقة الريا قة

 2 3 اإلاارة الريا قة التس ي  الريا ي
 2 3 اإلاارة الريا قة التن قمات الريا قة

ـ ث ن ا:ـمقرراتـا فصمـا لراس ـث نيً 
ـا فرقةـا ث  ثةـ:ـ-1

  دد    ا ات   شعًة   اققر
 بعد   تعديل عبل   تعديل

 2 3 تدريء ريا ي تراقا التدريء الريا ي
 2 3 اإلاارة الريا قة سقا ل جقة الجامعات الريا قة

ـا فرقةـا رابعةـ:ـ-2
  دد    ا ات   شعًة   اققر

 بعد   تعديل عبل   تعديل
 2 3 التدريء الريا ي التدريء الريا يتق يم برامج 

 2 3 التدريء الريا ي ( تدريء اتلعاد الجماعقة5حختقاري )
 2 3 التدريء الريا ي ( تدريء الريا ات الفرا ة6حختقاري )

 2 3 تدريس التربقة الحركقة
 2 3 تدريس التغذ ة للريا قة

 2 3 اإلاارة الريا قة الق ابين يالل ائح المن مة للهيئات الش ابقة يالريا قة
  2 3 اإلاارة الريا قة اإللالم الريا ي يالعالقات العامة

 و      اجلا. :  قق ر
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(4) 
حقتراد قب   الاالد ال افدين بال لقة بالفصل الدراسي الثابي لهذا العام مع حلحاقهم بمقررات الفصل الدراسي اتي  خال   -8588

يتم حةتسابهم راسبين بسبء لدم ةض رهم في الفصل الدراسي اتي    بناًك الصقف كفص   منفصلة يول  ةتى ح 
للى اإلقتراد ال ارا من اإلاارة العامة لشئ ن التعلقم يالاالد يم افقة لجنة شئ ن التعلقم يالاالد ال لقة بجلستها رقم 

 م.12/1/2021( المنعقدة بتاريخ 192)

 و      اجلا. :  قق ر

الم تمر العلمي السن ي الرامس لقسم العل م الترب ية يالنفسقة الريا قة خال  النصف الثابي من العام حقتراد لقد  -8589
م بمدينة اتقصر   بناًك للى م افقة مجلس قسم العل م الترب ية يالنفسقة الريا قة بجلستها رقم 2020/2021الجامعي 

 م.6/12/2020( المنعقدة بتاريخ 82)

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد حلتماا تشايل كنتريحت الفصل الدراسي اتي  للمست م اتي  يالثابي يالثالل يالرابع يالتراكمي لبربامج التعلقم  -8590
م   بناًك للى ما يرا من اتستاو الدكت ر/ رئقس قسم اإلاارة 2020/2021المفت د )اإلاارة الريا قة( للعام الجامعي 

 اة اتتي دسمائهم  الريا قة يالترييح   من السا
 رئقساً    د.م.ا/ شقماك صالد سيد.                                       -1
 ا/ مصافى لنتر زيدان.                                         لض اً  -2
 ا/ لمري دةمد محمد.                                            لض اً  -3
 جيد لبد الرةقم.العامل/ طلعت لبد الم -4

 و      اجلا. :  قق ر

لتدريس مقرر  حقتراد حلتماا ترشقح السيد الدكت ر / د من محمد لبد الرةمن. المدرس بقسم الريا قات بالقة العل م -8591
م  بناًك للى ما يرا من 2020/2021( سالات دسب عقًا للعام الجامعي 3)اإلةصاك( للفرقة اتيلى ماجستير ب اقع )

 السيد د.ا/ رئقس قسم الريا قات بالقة العل م.
 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد حبتداد السااة اتتي دسمائهم للمعايبة في تدريس المقررات الم  حة قرين كاًل منهم بمرةلة ال اال ري س بقسم  -8592
م   بناًك للى م افقة مجلس قسم 2020/2021المناهج يتدريس التربقة الريا قة للفصل الدراسي الثابي للعام الجامعي 

م   يم افقة لجنة شئ ن التعلقم يالاالد 4/1/2021( بتاريخ 191المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م 12/1/2021( بتاريخ 192بجلستها رقم )

 المقرر المنتدد له الدرجة العلمقة اإلسم
الفلسفة في  ةاصل للى ارجة اكت راه  ا/ هشام محمد لبد الحلقم

 التربقة الريا قة
 الفرقة اتيلى –دلعاد المضرد 

ةاصل للى ارجة الماجستير في التربقة  السيد/ لبدالبد ع لبدالهااي لبدالغني
 الريا قة

 الفرقة اتيلى –دلعاد المضرد 

 
 و      اجلا. :  قق ر
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(5) 
ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
حاارة شذذذذذئ ن العذذذذذاملين بال لقذذذذذة بشذذذذذأن تعيذذذذذين السذذذذذيدة/ هالذذذذذة محمذذذذذد فذذذذذ اا دةمذذذذذد. المذذذذذدرس المسذذذذذالد مذذذذذكرة مقدمذذذذذة مذذذذذن  -8593

بقسذذذذذذم المنذذذذذذاهج يتذذذذذذدريس التربقذذذذذذة الريا ذذذذذذقة ب تقفذذذذذذة مذذذذذذدرس ترصذذذذذذ  )تذذذذذذدريس التمرينذذذذذذات( بذذذذذذذات القسذذذذذذم يال لقذذذذذذة 
الريا ذذذذقة بجلسذذذذته يالجامعذذذذة. بنذذذذاًك للذذذذى تقريذذذذر لجنذذذذة فحذذذذ  الرسذذذذالة م افقذذذذة مجلذذذذس قسذذذذم المنذذذذاهج يتذذذذدريس التربقذذذذة 

 م.4/1/2021( بتاريخ 191رقم )
 و      اجلا. :  قق ر

ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ـس لسً ـ:ـ
ـ)تسجيمـأبم ثـإنت جـي م ـ(

حقتذذذذراد تسذذذذجيل دبحذذذذاث اإلبتذذذذاا العلمذذذذي للسذذذذااة اتتذذذذي دسذذذذمائهم بنذذذذاًك للذذذذى م افقذذذذة مجذذذذالس اتقسذذذذام المرتصذذذذة يقذذذذرار  -8594
ـم.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 

  نو ن   ًحث  إلس  ع

1 
 د.ا/ مصافى دةمد لبد ال هاد

 تأثير حستردام القص  الحركقة للى تنمقة بعض القدرات الحركقة لألطفا  المعاقين وهنقًا.
 ال فا ات التدريسقة يالمهنقة لمعلمي التربقة الريا قة بمدارس التربقة الف رية. 2

 
 المريبة النفسقة يلالقتها بالر ا لن الحقاة لدم الريا يين. د.م.ا/ شقماك للي محمد ل لي 3
بمست م اتااك المهاري لدم بعض باشئات اتلعاد الفرا ة في صعيد اللقاقة النفسقة يلالقتها  ا/ آحك دةمد محمد الااهر 4

 مصر
 

 و      اجلا. :  قق ر
ـ)منحـلرج تـي ميةــــلكتوراه(ـ

حقتراد منح ال اةل/ ماي دةمد لبد هللا ةسن. المقيد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة )من الرارا( ارجة اكت راه  -8595
"تأثيرـبرن مجـتلريب ـبإستخلامـاأللاءتـا مه ريةـا مركبةـي ىـمستوىـ الريا قة بعن انالفلسفة في التربقة 

بناًك للى م افقة مجلس قسم التدريء الريا ي يلل م الحركة بجلسته األلاءـا بلن ـوا مه ريـ ن شئـكرةـا قلم"ـ
( المنعقدة بتاريخ 224جلستها رقم )م  يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث ب4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 197رقم )

 م.11/1/2021
 و      اجلا. :  قق ر

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
حقتراد منح ال اةثة/ ميريهان محمد حبراهقم محم ا. المعيدة بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ارجة الماجستير في  -8596

"تأثيرـإستخلامـوملاتـتطبيقيةـمقترمةـي ىـا مستوىـا معرف ـ مقررـي مـا مركةـ التربقة الريا قة بعن ان
ـ ـأسيوط" ـج معة ـا ري ضية ـا تربية ـك ية بناًك للى م افقة مجلس قسم التدريء الريا ي يلل م الحركة  طالب

( المنعقدة 224رقم )م  يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها 4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 197بجلسته رقم )
 م.11/1/2021بتاريخ 

 و      اجلا. :  قق ر
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(6) 
 

حقتراد منح ال اةل/ محم ا لبد الاله لبد المعاي دةمد. المقيد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة )من الرارا(  -8597
"برن مجـتلريب ـبإستخلامـاألثق مـوتأثيرهـي ىـبعضـا متغيراتـ ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان

بناًك للى م افقة مجلس قسم التدريء ا بلنيةـوف ي يةـاأللاءـ مه رةـا رفعـألي ىـ لىـن شئ ـري ضةـا مص رية"ـ
ح ث م  يقرار لجنة الدراسات العلقا يال 4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 197الريا ي يلل م الحركة بجلسته رقم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتذذذذذراد مذذذذذنح ال اةذذذذذل/ ةمذذذذذااة محمذذذذذد ي سذذذذذف سذذذذذلقم. المقيذذذذذد بقسذذذذذم اإلاارة الريا ذذذذذقة يالتذذذذذرييح )مذذذذذن الرذذذذذارا( ارجذذذذذة  -8598
ــلىـــــ الماجسذذذتير فذذذي التربقذذذة الريا ذذذقة بعنذذذ ان ــذاتـ ـ ــليرـا ـ ــىـتقـ ــراـي ـ ــ ـمقتـ ــ ـري ضـ ــ مجـترويمـ ــأثيرـبرنـ "تـ

ــ ورام"ـــــــــ ــرـ ـ ــلـجنـــوبـمصـ ــىـبمعهـ ــةـاألو ـ ــلمـ  مرم ـ ــرط نـا ـ ــىـسـ ــ مـمرضـ بنذذذاًك للذذذى م افقذذذة مجلذذذس قسذذذم أطفـ
م  يقذذذذذذذرار لجنذذذذذذة الدراسذذذذذذذات العلقذذذذذذذا 10/1/2021( المنعقذذذذذذذدة بتذذذذذذاريخ 181اإلاارة الريا ذذذذذذقة يالتذذذذذذذرييح بجلسذذذذذذته رقذذذذذذذم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224م )يال ح ث بجلستها رق

 و      اجلا. :  قق ر

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)ـ
حقتراد تشايل لجنة المناقشة يالحام لل حل المقدم من ال اةثة/ آما  ةسن ةسين محمد. المعيدة بقسم التدريء الريا ي  -8599

ـمقتراـيلل م الحركة للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  ـتلريب  ـبرن مج "تأثير
راتـا بلنيةـا خ صةـومستوىـاأللاءـا مه ريـبإستخلامـتلريب تـا مق ومةـب ألمب مـا مط طةـي ىـبعضـا قل

 من السااة  وا رقم ـ ن شئ ـا وثبـا ثالث ـ"ـ
 ريا ي مسابقات الميدان يالمضمار المتفرغ بقسم التدريء دستاو تدريء .   ؤ د رزق  بد   حك  أ.د/  -1

 (مشرفاً بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و ) ا ي يلل م الحركةالري
 دستاو التدريء الريا ي بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة يلميد أ.د/ أ اد صالح   دين محاد عق  ة.     -2

 كلقة التربقة الريا قة سابقًا / جامعة دسي و )مشرفًا(
 دستاو تدريء دلعاد الق م يلميد كلقة التربقة الريا قة/جامعة     محاد محاد إبق ه    بد   هادي.أ.د/ -3

 سعيد )مناقشًا(ب ر 
 يلل م الحركة ترص  دستاو مسالد بقسم التدريء الريا ي  / محاد إبق ه    لا إبق ه  . أ.ع.د -4

 (مناقشاً بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و )تدريء ريا ي مسابقات الميدان يالمضمار 
  م الحركة ترص  يللدستاو مسالد بقسم التدريء الريا ي /  أللى جاال مهنى.       أ.ع.د -5

 (مشرفاً بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و )للم ةركة مسابقات الميدان يالمضمار 
م  يقذرار 4/1/2021( المنعقذدة بتذاريخ 197بناًك للى م افقة مجلس قسم التدريء الريا ي يللذ م الحركذة بجلسذته رقذم )

 م.11/1/2021بتاريخ  ( المنعقدة224لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر
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(7) 
حقتراد تشايل لجنة المناقشذة يالحاذم لل حذل المقذدم مذن ال اةذل/ دةمذد لبذد الذرةمن محمذد مصذافى. المقيذد بقسذم اإلاارة  -8600

"تصـــميمـموقـــعــالريا ذذذقة يالتذذذرييح )مذذذن الرذذذارا( للحصذذذ   للذذذى ارجذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربقذذذة الريا ذذذقة بعنذذذ ان 
ـمن السااة  إ كترون ـ  مص ئمـا معرفيةـوإتخ ذـا قرارـ لىـمك مـري ضةـا مص رية"ـ

 دستاو المصارلة بالقة التربقة الريا قة/ جامعة مدينة السااات )مشرفًا(     أ.د/ أ اد  بد   حاألد  اارة. -1
 التربقة الريا قة / جامعة ةل ان )مناقشًا(دستاو تدريء المصارلة بالقة    أ.د/ أشقف  ا ظ محاود محاد. -2
 دستاو مسالد بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح ترص  حاارة ريا قةش ااء صالح سألد.    د/ع.أ. -3

 لقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و )مشرفًا(با
 ارة كرة اليددستاو مسالد بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح ترص  حابالل سألد هاش    ألن.  د/ع.أ. -4

 شًا(ناقلقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و )مبا
م  يقذرار لجنذة 10/1/2021( المنعقذدة بتذاريخ 181بناًك للى م افقة مجلس قسم اإلاارة الريا قة يالترييح بجلسته رقم )

 .م11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )
   اجلا.و     :  قق ر

حقتذذراد تشذذايل لجنذذة المناقشذذة يالحاذذم لل حذذل المقذذدم مذذن ال اةثذذة/ هذذاجر ثابذذت طل ذذة للذذي. المقيذذدة بقسذذم للذذ م الصذذحة  -8601
"تقــويمـبــرامجـتأهيــمـا ربــ طـالريا ذقة )مذن الرذذارا( للحصذ   للذذى ارجذة الماجسذذتير فذي التربقذذة الريا ذقة بعنذ ان 

 من السااة  أسيوطـوا واليـا جليل"ـا ص يب ـبعلـا تلخمـا جرام ـف ـمم فظت ـ
 جامعة دسي و )مشرفًا(/دستاو جراةة الع ام يال س ر يالمفاصل بالقة الاءأ.د/ محاد محاد  بد   حاألد.  -1
 دستاو اإلصابات الريا ي يالتأهيل البدبي يلميد كلقة التربقة الريا قة سابقًا أ.د/ رجب  امل محاد.     -2

 )مشرفًا(/ جامعة ال ااي الجديد 
 دستاو اإلصابات الريا قة يالتأهيل البدبي بقسم لل م الصحة الريا قة أ.د/ محاود  اروق صبقه.  -3

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و )مناقشًا(
 دستاو اإلصابات الريا قة يالتأهيل البدبي ييكيل كلقة التربقة الريا قة / أ.د/  صاع جاال   ن.    -4

 )مناقشًا( جامعة اتزهر
م  يقذذرار لجنذذذة 4/1/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 78بنذذاًك للذذى م افقذذة مجلذذس قسذذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة بجلسذذته رقذذذم )

 م11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر

حقتذراد تشذذايل لجنذذة المناقشذذة يالحاذذم لل حذذل المقذذدم مذذن ال اةثذة/ بسذذمة ممذذديد لبذذد الذذرةمن. المقيذذدة بقسذذم للذذ م الصذذحة  -8602
"تـأثيرـبرنـ مجـتـأهي  ـبـلن ـــــالريا قة )من الرذارا( للحصذ   للذى ارجذة الماجسذتير فذي التربقذة الريا ذقة بعنذ ان 

 من السااة    خشونةـ لىـا سيلات"ـ  عضالتـا ع م ةـوا مس يلةـي ىـمفصمـا ركبةـا مص بـب
 بالقة الاء / جامعة دسي و )مشرفًا(الريماتيزم يالاء الابقعي دستاو .  صاع أ اد محاد محاودأ.د/  -1
 دستاو اإلصابات الريا ي يالتأهيل البدبي يلميد كلقة التربقة الريا قة سابقًا أ.د/ رجب  امل محاد.     -2

 ًا(شناق/ جامعة ال ااي الجديد )م
 ترص  تربقة صحقةبقسم لل م الصحة الريا قة  دستاو مسالد  ن قين نادي  بد   جألد.د/ ع.أ. -3

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و )مناقشًا(
م  يقذذرار لجنذذذة 4/1/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 78بنذذاًك للذذى م افقذذة مجلذذس قسذذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة بجلسذذته رقذذذم )

 م11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224ل ح ث بجلستها رقم )الدراسات العلقا يا
 و      اجلا. :  قق ر
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(8) 
ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

حقتذذراد تسذذجيل ال حذذل المقذذدم مذذن ال اةذذل/ حسذذالم سذذالم ةلمذذي محمذذد. المذذدرس المسذذالد بقسذذم المنذذاهج يتذذدريس التربقذذة  -8603
"برنــ مجـلب ــومـمهنــ ـمقتــراـ خريجــ ـالريا ذقة للحصذ   للذذى ارجذة اكتذذ راه الفلسذفة فذذي التربقذة الريا ذذقة بعنذ ان 

يتشذايل هيئذة  ا معـ ييرـاألك ليميـةـا قي سـية"ــــا تربيةـا ري ضيةـ  تلريسـ ذويـاإلمتي ج تـا خ صةـف ـضـوـء
 اإلشراف من السااة 

 دستاو المناهج يطرق تدريس التربقة الريا قة المتفرغ بقسم أ.د/ محاود  بد   حل    بد   يقي .    -1
 المناهج يتدريس التربقة الريا قة يلميد كلقة التربقة الريا قة اتسب  / جامعة دسي و

 دستاو طرق تدريس التربقة الريا قة يرئقس قسم المناهج يتدريس التربقة ر شد.   أ.د/  اص  صابق  -2
 الريا قة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 191بنذذاًك للذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج يتذذدريس التربقذذذة الريا ذذقة بجلسذذذته رقذذم )
 .م11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224ث بجلستها رقم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح  

م  إضا ة أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك  . أستات  ل    نفا   قياضا وو ألل   يل ة  و      اجلا :  قق ر
 . شئون   در سات   عل ا و  ًحوث، إ ى هألئة  إلشق ف

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ مصافى محمد لبد الحفقظ. المدرس المسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة  -8604
ـا مستوىـالريا قة للحص   للى ارجة اكت راه الفلسفة في التربقة الريا قة بعن ان  ـ تمسين ـتع يم  "برن مج

يتشايل هيئة اإلشراف من  ةـف ـا كرةـا ط ئرة"ا مه ريـوا خطط ـف ـضوءـتم يمـا تركيب تـا هجوميةـا ع  مي
 السااة 

 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بالقة التربقة الريا قة أ.د/ أيان  بده محاد.  -1
 / جامعة دسي و

 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بالقة التربقة أ.د/ أياان سألد أ اد.  -2
 الريا قة / جامعة دسي و

 دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  تدريس ال رة أ.ع.د/ بكق أنور  هاما.   -3
 الاائرة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 191قسذذم المنذذذاهج يتذذدريس التربقذذذة الريا ذذقة بجلسذذذته رقذذم )بنذذاًك للذذذى م افقذذة مجلذذذس 
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم مذن ال اةذل/ محمذ ا محمذد للذي لبذد هللا شذبيء. المذدرس المسذالد بقسذم التذدريء الريا ذي  -8605
"تـأثيرـبرنـ مجـتـلريب ـبإسـتخلامـــــيلل م الحركة للحص   للى ارجة اكت راه الفلسفة في التربقة الريا ذقة بعنذ ان 

يتشذايل هيئذة اإلشذراف  وميةـ لىـاليب ـا مب رزة"ذراعـإ كترون ـمبتكرـي ىـلقةـوسريةـبعضـا مه راتـا هج
 من السااة 

 دستاو التحام في ب م الق م ال هربائقة بالقة الهندسة / جامعة دسي و أ.د/  لا محاد يوسف  لا.    -1
 دستاو مسالد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ترص  تدريء أ.ع.د/ رشا رب    هاا.   -2

 التربقة الريا قة / جامعة دسي وريا ي م ارزة بالقة 
 دستاو مسالد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ترص  تدريء أ.ع.د/  ا    تح هللا محاد.   -3

 ريا ي م ارزة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  يقذرار 4/1/2021خ ( المنعقذدة بتذاري197بناًك للى م افقة مجلس قسم التدريء الريا ي يللذ م الحركذة بجلسذته رقذم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر
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(9) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةثة/ شقماك دةمد محمد الهاللي. المقيدة بقسم التدريء الريا ذي يللذ م الحركذة )مذن  -8606

"نمـوذجـبيوميكـ نيك ـ بنـ ءـمعــ لالتــــالرذارا( للحصذ   للذى ارجذة اكتذ راه الفلسذفة فذي التربقذة الريا ذقة بعنذذ ان 
يتشذايل هيئذة اإلشذراف مذن   ن شـئ ـكـرةـا سـ ة"ــــتنبؤيـةـ مهـ رةـا مت بعـةـكأسـ سـ وضـعـتمرينـ تـنوييـةـــــــ

 السااة 
 دستاو تدريء ريا ي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة أ.د/ مد ت شوعا طوس.  -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 يلل م الحركةدستاو تدريء ريا ي كرة السلة بقسم التدريء الريا ي أ.د/ إنجا  ادل متو ا.   -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 دستاو مسالد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ترص  أ.ع.د/ خا د  بد   اوجود  بد   عظ  .  -3

 للم ةركة مالكمة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 197رقذذذم )بذذاًك للذذذى م افقذذذة مجلذذس قسذذذم التذذذدريء الريا ذذي يللذذذ م الحركذذذة بجلسذذته ب

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

و      اجلا م  إضا ة    ألد أ.د/ ياسق   ن  امد. أستات   تدريب   قياضا بق     تدريب   قياضا  :  قق ر
    ألد أ.د/ مد ت شوعا طوس.و لوع   حق ة إ ى هألئة  إلشق ف بدال  من 

حقتذذراد تسذذجيل ال حذذل المقذذدم مذذن ال اةثذذة/ ربذذده مصذذافى محمذذد. المقيذذدة بقسذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة )مذذن الرذذذارا(  -8607
"لراســـةـتم ي يـــةـ  تكيفـــ تـا فســـيو وجيةـللحصذذذ   للذذذى ارجذذذة اكتذذذ راه الفلسذذذفة فذذذي التربقذذذة الريا ذذذقة بعنذذذ ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة   لىـري ضي ـاألنشطةـا هوائيةـوا الهوائية"وا مورفو وجيةـ عض ةـا ق بـ
 دستاو فسي ل جقا الريا قة يرئقس قسم لل م الصحة الريا قة     أ.د/  ااد   دين شعًان  لا. -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 الدم ية المسالد بالقة الاء / جامعة دسي ودستاو طء القلء ياتيعقة    أ.ع.د/ محاد  بد   غنا  قي .  -2

م  يقذذرار لجنذذذة 4/1/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 78بنذذاًك للذذى م افقذذة مجلذذس قسذذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة بجلسذذته رقذذذم )
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتذذراد تسذذجيل ال حذذل المقذذدم مذذن ال اةثذذة/ جهذذاا ليذذد دةمذذد لذذالم. المقيذذدة بقسذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة )مذذن الرذذارا(  -8608
"تـأثيرـبرنـ مجـتـأهي  ـبإسـتخلامـا وسـطـا مـ ئ ـــــــللحص   للى ارجة اكت راه الفلسفة في التربقة الريا قة بعن ان 

 هيئة اإلشراف من السااة  يتشايل ي ىـمف صمـويضالتـا موضـ لىـمص ب ـسقوطـا موض"
 دستاو جراةة الع ام بالقة الاء يرئقس جامعة دسي وأ.د/ طارق  بد هللا   جاال.      -1
 دستاو اإلصابات الريا قة يالتأهيل البدبي بقسم لل م الصحة الريا قة      أ.د/ محاود  اروق صبقه. -2

 التربقة الريا قة / جامعة دسي وبالقة 
 دستاو مسالد الريماتيزم يالتأهيل بالقة الاء / جامعة دسي وأ.ع.د/ منال محاد أ اد   انألن.        -3

م  يقذذرار لجنذذذة 4/1/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 78بنذذاًك للذذى م افقذذة مجلذذس قسذذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة بجلسذذته رقذذذم )
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10) 
حقتذذراد تسذذجيل ال حذذل المقذذدم مذذن ال اةذذل/ محمذذ ا لبذذد القذذاار للذذي. المقيذذد بقسذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة )مذذن الرذذارا(  -8609

"تأثيرـبرن مجـتأهي  ـبإسـتخلامـتقنيـةـاأل عـ بــــللحص   للى ارجة اكت راه الفلسفة في التربقة الريا قة بعن ان 
يتشذايل هيئذة اإلشذراف  ا تف ي يةـي ىـا كف ءةـا وظيفيةـ  طرفـا ع ويـ  مرضىـا مص بينـب  سكتةـا لم غية"

 من السااة 
 دستاو اإلصابات الريا قة يالتأهيل البدبي بقسم لل م الصحة الريا قة      أ.د/ محاود  اروق صبقه. -1

 التربقة الريا قة / جامعة دسي وبالقة 
 دستاو مسالد الريماتيزم يالتأهيل يالاء الابقعي بالقة الاء / جامعة دسي و أ.ع.د/ صفاء  لا جاال   دين.  -2

م  يقذذرار لجنذذذة 4/1/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 78بنذذاًك للذذى م افقذذة مجلذذس قسذذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة بجلسذذته رقذذذم )
 م.11/1/2021اريخ ( المنعقدة بت224الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
حقتراد تسجيل ال حل المقذدم مذن ال اةذل/ لبذد الذرةمن دةمذد صذالد الذدين محمذد قرالذة. المعيذد بقسذم التذدريء الريا ذي  -8610

إسـتخلامـتـلريب تـا تسـهيالتــــ"تـأثيرــيلل م الحركة للحص   للى ارجة الماجستير في التربقذة الريا ذقة بعنذ ان 
(ـي ـىـبعـضـا قـلراتـا بلنيـةـوا مه ريـةـ ـلىـن شـئ ـا تـنســـــــــPNFا عصبيةـا عض يةـ  مستقبالتـا مسـيةــ)

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة   "األرض 
 دستاو التدريء الريا ي بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركةأ.د/ ياسق   ن  امد.    -1

 الريا قة / جامعة دسي وبالقة التربقة 
 دستاو التدريء الريا ي بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركةأ.د/ أ اد خضقي محاد.   -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  دلعاد المضردأع.د/ مقوة صبقي إبق ه  .   -3

 الريا قة / جامعة دسي وبالقة التربقة 
م  يقذرار 4/1/2021( المنعقذدة بتذاريخ 197بناًك للى م افقة مجلس قسم التدريء الريا ي يللذ م الحركذة بجلسذته رقذم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا م  إجق ء   تعديالت   تا  ة : :  قق ر
إضا ة    ألد أ.د/ مد ت شوعا طوس. أستات  دريب رياضا  قة   ألد بق     تدريب   قياضا و لوع  -1

   حق ة إ ى هألئة  إلشق ف بدال  من    ألد أ.د/ ياسق   ن  امد.
ـا عديل  نو ن   ًحث   صًح  اا يلا:  -2 ـا تسهيالت ـتلريب ت ـإستخلام ـا عض يةـتأثير  عصبية

  ي ىـبعضـا قلراتـا بلنيةـوا مه ريةـ لىـن شئ ـا تنسـاألرض   مستقبالتـا مسيةـا عميقةـ

حقتراد تسجيل ال حل المقذدم مذن ال اةذل/ للذي محمذد فذاريق حبذراهقم. المقيذد بقسذم للذ م الصذحة الريا ذقة )مذن الرذارا(  -8611
سـطـا مـ ئ ـي ـىــــ"تأثيرـبرن مجـتـأهي  ـبإسـتخلامـا وــللحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  يضالتـومف صمـا عمولـا فقريـ مص ب ـآالمـأسفمـا ظهر"ـ
 دستاو اإلصابات الريا قة يالتأهيل البدبي بقسم لل م الصحة الريا قة      أ.د/ محاود  اروق صبقه. -1

 التربقة الريا قة / جامعة دسي وبالقة 
 دستاو مسالد الريماتيزم يالتأهيل بالقة الاء / جامعة دسي وأ.ع.د/ منال محاد أ اد   انألن.        -2

م  يقذذرار لجنذذة 9/12/2020( المنعقذذدة بتذذاريخ 77بنذذاًك للذذى م افقذذة مجلذذس قسذذم للذذ م الصذذحة الريا ذذقة بجلسذذته رقذذم )
 م.10/12/2020( المنعقدة بتاريخ 223الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر



 12 )مـا بعده صفحة      (

(11) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ لايد خلف خالد العازمي. المقيذد بقسذم المنذاهج يتذدريس التربقذة الريا ذقة )يافذد  -8612

"مرجــعـومــلةـتع يميــةـفــ ـا كــرةـا طــ ئرةـــكذذ يتي( للحصذذ   للذذى ارجذذة الماجسذذتير فذذي التربقذذة الريا ذذقة بعنذذ ان 
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة   تالميذـا صفـا ت سعـب  مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كويت"ـ

 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قةأ.د/ إياان سألد أ اد.  -1
 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة سلة  امد. د/  أللى  بد هللا -2
 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 191بنذذاًك للذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج يتذذدريس التربقذذذة الريا ذذقة بجلسذذذته رقذذم )
 .م11/1/2020لمنعقدة بتاريخ ( ا224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ با ف فالد هااي مناةي بصمان الرشيدي. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8613
ـإستخلامـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  "تأثير

ـا مرم ةـ ـ تالميذ ـوا مضم ر ـا ميلان ـمس بق ت ـ بعض ـوا رقم  ـا مه ري ـاأللاء ـمستوى ـي ى ـا نويية ا تمرين ت
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  ا متوسطةـبلو ةـا كويت"ـ

 قة دستاو طرق تدريس التربقة الريا قة يرئقس قسم المناهج يتدريس التربأ.د/  اص  صابق ر شد.    -1
 الريا قة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

 دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات أ.ع.د/ محاد صالح أ اد  ا ح.  -2
 الميدان يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

 مدرس بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ترص  تدريء ريا ي د/  ألمألق  بد    تار   ن.  -3
 مسابقات الميدان يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224بجلستها رقم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث 

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ لبد العزيز لزيز فارع ماهر سهل المايري. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8614
"معوق تـجلاراتـا عم يةـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  لو ةـا كويت"ـا تع يميةـ  تربيةـا بلنيةـب  مرم ةـاإلبتلائيةـب
 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قةأ.د/ إياان سألد أ اد.  -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة سلةد/  أللى  بد هللا  امد.  -2

 التربقة الريا قة / جامعة دسي وبالقة 
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر



 13 )مـا بعده صفحة      (

(12) 
 

حقتذذذذذراد تسذذذذذجيل ال حذذذذذل المقذذذذذدم مذذذذذن ال اةذذذذذل/ حبذذذذذراهقم دةمذذذذذد حبذذذذذراهقم جذذذذذار هللا لبذذذذذد العزيذذذذذز. المقيذذذذذد بقسذذذذذم المنذذذذذاهج  -8615
يتذذذذذذذدريس التربقذذذذذذذة الريا ذذذذذذذقة )يافذذذذذذذد كذذذذذذذ يتي( للحصذذذذذذذ   للذذذذذذذى ارجذذذذذذذة الماجسذذذذذذذتير فذذذذذذذي التربقذذذذذذذة الريا ذذذذذذذقة بعنذذذذذذذ ان 

ا مهــــ ريـ بــــرايمـ"برنــــ مجـتع يمــــ ـبإســــتخلامـا تمرينــــ تـا تن فســــيةـوأثــــرهـي ــــىـمســــتوىـاــــأللاءــ
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  أك ليمي تـكرةـا قلمـبلو ةـا كويت"ـ

 ستاو اإلاارة الريا قة بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح أ.د/ جاال محاد  لا يوسف.             أ -1
 يلميد كلقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و 

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات الميدان    د/ محاد   ن    ألد إبق ه  . -2
 يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 .م11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224قم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها ر 

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ فهد م ارك محمد فالح هد ا الرشيدي. المقيد بقسم المناهج يتدريس التربقة  -8616
ـمع م ـا تربيةـالريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  "تقييمـألاء

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة ا بلنيةـب  مرم ةـا متوسطةـف ـضوءـا كف ي تـا تلريسيةـبلو ةـا كويت"ـ
 دستاو المناهج يطرق تدريس التربقة الريا قة المتفرغ بقسم أ.د/ محاود  بد   حل    بد   يقي .    -1

 كلقة التربقة الريا قة اتسب  / جامعة دسي والمناهج يتدريس التربقة الريا قة يلميد 
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة سلةد/ أ اد يوسف محاد   ن.  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ محمد عقسى لبد هللا مال  الراهان الرشيدي. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8617
"تقويمـمم رس تـتوجيهـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  ـا تربيةـا بلنيةـب  مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كويت"
 دستاو تدريس كرة السلة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة  أ.د/  ادل   نا    ألد شو ف.    -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميداند/ أ اد  ادل  ا   محاد .  -2

 التربقة الريا قة / جامعة دسي و بالقة
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر



 14 )مـا بعده صفحة      (

(13) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ مشاري فرةان مريي متعء خلقف الشمري. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8618

ـ لىـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  ـا مرك  "ا رض 
ـا مرم  ـف  ـا الصفية ـا بلنية ـاألنشطة ـف  ـا مش ركين ـا تالميذ ـا كويت" ـ لو ة ـا متوسطة يتشايل هيئة ة

 اإلشراف من السااة  
 دستاو المناهج يطرق تدريس التربقة الريا قة المتفرغ بقسم أ.د/ محاود  بد   حل    بد   يقي .    -1

 المناهج يتدريس التربقة الريا قة يلميد كلقة التربقة الريا قة اتسب  / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة سلةد/ و ألد محاد   ألن مقسا.  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224بجلستها رقم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث 

و      اجلا م  إضا ة    ألد أ.د/  ااد ساألق محاود. أستات  ل    نفا   قياضا ورئ ا ع     علوع  :  قق ر
   تقبوية و  نف  ة   قياض ة ، إ ى هألئة  إلشق ف.

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ دسامة شال  حفي شال  ةمذد المايذري . المقيذد بقسذم المنذاهج يتذدريس التربقذة  -8619
"لراســـةـبعـــضـا متغيـــراتـالريا ذذقة )يافذذذد كذذ يتي( للحصذذذ   للذذى ارجذذذة الماجسذذتير فذذذي التربقذذذة الريا ذذقة بعنذذذ ان 

يتشايل هيئة اإلشذراف مذن السذااة ا مؤثرةـي ىـا قي لةـا تربويةـ لىـموجه ـا تربيةـا ري ضيةـبلو ةـا كويت"ـ
  
 دستاو المناهج يطرق تدريس التربقة الريا قة المتفرغ بقسم أ.د/ محاود  بد   حل    بد   يقي .    -1

 كلقة التربقة الريا قة اتسب  / جامعة دسي والمناهج يتدريس التربقة الريا قة يلميد 
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة سلةد/ و ألد محاد   ألن مقسا.  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 191بنذذاًك للذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج يتذذدريس التربقذذذة الريا ذذقة بجلسذذذته رقذذم )

 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

و      اجلا م  إضا ة    ألد أ.د/  بد هللا  قغلا أ اد. أستات أصول   تقب ة   قياض ة بق     علوع  :  قق ر
   تقبوية و  نف  ة   قياض ة ، إ ى هألئة  إلشق ف.

حقتذراد تسذجيل ال حذل المقذذدم مذن ال اةذل/ دةمذذد مرشذد م ذارك ليذد مرشذذد ال سذمي. المقيذد بقسذذم المنذاهج يتذدريس التربقذذة  -8620
"بن ءـبط ريةـإختبـ راتـ قيـ ســـالريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا ذقة بعنذ ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  ا كويت"ـمستوىـاأللاءـا مه ريـ برايمـا كرةـا ط ئرةـبلو ةـ
 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قةأ.د/ إياان سألد أ اد.  -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة سلةد/ أ اد يوسف محاد   ن.  -2

 يا قة / جامعة دسي وبالقة التربقة الر 
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2020( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر



 15 )مـا بعده صفحة      (

(14) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ دةمد محمد سع ا راشد ل اا العازمي. المقيد بقسم المناهج يتدريس التربقة  -8621

ـبإستخلامـالريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  ـتع يم  "برن مج
ـ ـا منهجية ـا مه رات ـألاء ـمستوى ـي ى ـا مشكالت ـمم ـا متوسطةـأس وب ـا مرم ة ـ تالميذ ـا جمب ز ـري ضة ف 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  بلو ةـا كويت"ـ
 دستاو طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  امل  بد   اجألد عنصوة.    -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  تدريس ال رة أ.ع.د/ بكق أنور  هاما.   -2

 الاائرة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  تدريس الجم از د/   ألن أ اد   حاج  اود.  -3

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )بناًك للى م افقة 

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ باصر بهار ةسين محمد باصر الديسري. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8622
"ا كف ي تـا تلريسيةـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة   مع م ـا تربيةـا بلنيةـب  مرم ةـا ث نويةـبلو ةـا كويت"ـ
 دستاو طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  امل  بد   اجألد عنصوة.    -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميداند/ أ اد  ادل  ا   محاد .  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ محمد شا ان محمد شا ان مقدن المايري. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8623
"واقعـإستخلامـمع م ـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  يت"ـا تربيةـا بلنيةـ مص لرـا معرفةـا تنكو وجيةـبلو ةـا كو
 دستاو طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  امل  بد   اجألد عنصوة.    -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 الميدانمدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي د/ أ اد  ادل  ا   محاد .  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر



 16 )مـا بعده صفحة      (

(15) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ مسالد بدر الرشيد فهد الضرباد. المقيد بقسم المناهج يتدريس التربقة  -8624

"معوق تـتع مـمنه جـا تربيةـالريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  ا بلنيةـوا ري ضةـ تالميذـا مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كويت"ـ

 دستاو تدريس كرة اليد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  اال سل اان   ن  لا.    -1
 جامعة دسي وييكيل كلقة التربقة الريا قة لشئ ن التعلقم يالاالد/ 

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميداند/ ش ااء ماهق أ اد محاد .  -2
 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224سات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )يقرار لجنة الدرا

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ لبد الرةمن سعد صف ق محمد معل  خلف المايري. المقيد بقسم المناهج  -8625
ـتربيةـيتدريس التربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  "مقرر

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  بلنيةـمقتراـ  صفـا خ مسـ مرم ةـا تع يمـاإلبتلائ ـبلو ةـا كويت"ـ
 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة      أ.د/ إياان سألد أ اد.  -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات الميدان هللا.  د/ ب اع    ألد محاد  بد -2

 يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224لستها رقم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بج

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ ةزمي عابم منير زيد السهلي. المقيد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة  -8626
ـكرةـ)يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  ـف  ـتع يمية ـوملة ـمرجع "بن ء

 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  ا قلمـ تالميذـا صفـا س لسـا متوسطـبلو ةـا كويت"ـ
 دستاو طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  امل  بد   اجألد عنصوة.    -1

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ترص  كرة قدممحاد   ألن أ اد . د/ أ اد  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةذل/ راشذد بذدر مجبذل شذت ي ها ذل الجذاليي. المقيذد بقسذم المنذاهج يتذدريس التربقذة  -8627
ــ ــالريا ذذذقة )يافذذذد كذذذ يتي( للحصذذذ   للذذذى ارجذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربقذذذة الريا ذذذقة بعنذذذ ان  ــ مجـتع يمـ ــأثيرـبرنـ "تـ

بإستخلامـا  عبـا تربويةـي ىـمستوىـاأللاءـا مه ريـ مس بق تـا ميلانـوا مضم رـ تالميذـا مرم ةـا متوسـطةــ
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  بل ةـا كويت"ـ



 17 )مـا بعده صفحة      (

                                              (16) 
 دستاو المناهج يطرق تدريس التربقة الريا قة المتفرغ بقسم أ.د/ محاود  بد   حل    بد   يقي .    -1

 المناهج يتدريس التربقة الريا قة يلميد كلقة التربقة الريا قة اتسب  / جامعة دسي و
 دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات أ.ع.د/ محاد صالح أ اد  ا ح.  -2

 تربقة الريا قة / جامعة دسي والميدان يالمضمار بالقة ال
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات الميدان د/ ب اع    ألد محاد  بد هللا.  -3

 يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021تذذذاريخ ( المنعقذذذدة ب191بنذذاًك للذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج يتذذدريس التربقذذذة الريا ذذقة بجلسذذذته رقذذم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتذذراد تسذذجيل ال حذذل المقذذدم مذذن ال اةذذل/ تركذذي ةسذذين جذذابر الحرفذذه العذذازمي. المقيذذد بقسذذم المنذذاهج يتذذدريس التربقذذة  -8628
"معوقــ تـإســتخلامـا طــرقـــالريا ذذقة )يافذذد كذذ يتي( للحصذذ   للذذى ارجذذة الماجسذذتير فذذي التربقذذة الريا ذذقة بعنذذ ان 

يتشايل هيئة اإلشذراف مذن السذااة بلو ةـا كويت"ـا مليثةـ تلريسـم لةـا تربيةـا بلنيةـب  مرم ةـاإلبتلائيةـ
  
 دستاو تدريس كرة اليد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  اال سل اان   ن  لا.    -1

 ييكيل كلقة التربقة الريا قة لشئ ن التعلقم يالاالد/ جامعة دسي و
 س التربقة الريا قة ترص  تدريس ال رة دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريأ.ع.د/ بكق أنور  هاما.   -2

 الاائرة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميداند/ أ اد  ادل  ا   محاد .  -3

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 191الريا ذذقة بجلسذذذته رقذذم )بنذذاًك للذذذى م افقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج يتذذدريس التربقذذذة 

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ محمد ما ي فهد ما ي ملحم العازمي. المقيد بقسم المناهج يتدريس التربقة  -8629
ـا رمالتـالريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  ـإستخلام "تأثير

ـا ويبـي ىـمستوىـا تمصيمـا معرف ـ  تالميذ ف ـمنه جـا تربيةـا بلنيةـبمرم ةـا تع يمــا معرفيةـيبر
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  اإلبتلائ ـبلو ةـا كويت"ـ

 دستاو طرق تدريس التربقة الريا قة يرئقس قسم المناهج يتدريس التربقة أ.د/  اص  صابق ر شد.    -1
 الريا قة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميداند/ خا د أبو    عود  بد هللا.  -2
 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224ا يال ح ث بجلستها رقم )يقرار لجنة الدراسات العلق

 و      اجلا. :  قق ر



 18 )مـا بعده صفحة      (

(17) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ خالد مسالد م ارك ها ل مجبل الجاليي. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8630

ـإستخلامـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  "تأثير
ـا مه راتـا مركيةـاألس سية ا مرتبطةـبمس بق تـا ميلانـوا مضم رــا تمرين تـا غرضيةـي ىـمستوىـألاء
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة   لىـتالميذـا مرم ةـا متوسطةـبمم فظةـا فروانيةـبلو ةـا كويت"ـ

 دستاو طرق التدريس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/ بهاء سألد محاود.    -1
 سابقًا/ جامعة دسي ويلميد كلقة التربقة الريا قة فرع ال ااي الجديد 

 دستاو مسالد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات أ.ع.د/ محاد صالح أ اد  ا ح.  -1
 الميدان يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  مسابقات الميدان د/ محاد   ن    ألد إبق ه  .  -2
 يالمضمار بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224قم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها ر 

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ ف از لتي  ةبقان سالم مال  شمقالن العازمي. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8631
ـألاءـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  ـ تقييم "مع يير

ـ) ـا يل ـكرة ـوتع يم ـألاء ـمقرر ـف  ـاألس سيةـ1ا طالب ـا تربية ـبك ية ـوا ري ضة ـا بلنية ـا تربية ـبقسم )
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  بلو ةـا كويت"ـ

 دستاو تدريس كرة اليد بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة أ.د/  نان محاد أ اد جع صة.    -1
 التربقة الريا قة / جامعة دسي وبالقة 

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميداند/ أ اد  ادل  ا   محاد .  -2
 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

  م4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ عابم صالح مال  فجري مال  القريافي. المقيد بقسم المناهج يتدريس التربقة  -8632
"برن مجـمقتراـ تلريبـوصقمـالريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان 

 متط ب تـا تلريسيةـ طالبـا مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كف ي تـا مهنيةـ مع م ـا تربيةـا بلنيةـف ـضوءـا
 يتشايل هيئة اإلشراف من السااة  ا كويت"ـ

 دستاو طرق تدريس التربقة الريا قة يرئقس قسم المناهج يتدريس التربقة أ.د/  اص  صابق ر شد.    -1
 الريا قة بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  ه كي الميدان. د/ خا د أبو    عود  بد هللا -2
 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )
 م.11/1/2021لمنعقدة بتاريخ ( ا224يقرار لجنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )

 و      اجلا. :  قق ر
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(18) 
حقتراد تسجيل ال حل المقدم من ال اةل/ محمد فايز سع ا فالد خلقف تبيء العازمي. المقيد بقسم المناهج يتدريس  -8633

ـتع يميةـالتربقة الريا قة )يافد ك يتي( للحص   للى ارجة الماجستير في التربقة الريا قة بعن ان  "وملة
يتشايل هيئة بإستخلامـأس وبـتم يمـا مهمةـف ـا كرةـا ط ئرةـ تالميذـا مرم ةـاإلبتلائيةـبلو ةـا كويت"ـ

 اإلشراف من السااة  
 دستاو ال رة الاائرة بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بالقة التربقة أ.د/ أيان  بده محاد.    -1

  الريا قة / جامعة دسي و
 مدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة ترص  كرة السلةد/  أللى  بد هللا  امد أ اد.  -2

 بالقة التربقة الريا قة / جامعة دسي و
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناًك للى م افقة مجلس قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة بجلسته رقم )

 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224ل ح ث بجلستها رقم )يقرار لجنة الدراسات العلقا يا

 و      اجلا. :  قق ر
 

ـ)إي لةـقيلـطالبـلراس تـي ي (ـ
حقتراد حلااة قيد الاالء/ مصافى محمد للم الدين. بمرةلة  الماجستير بقسم لل م الصحة الريا قة )من الرارا(  -8634

( المنعقدة 78م افقة مجلس قسم لل م الصحة الريا قة بجلسته رقم )م   بناًك للى 2020/2021للعام  الجامعي
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224م يم افقة لجنة جنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم )4/1/2021بتاريخ 

 و      اجلا. :  قق ر

ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـ:س لسً 
المشرفين الرارجين للى التربقة العملقة لاالد الفرقة الرابعة شا ة )حاارة ريا قة( للفصل حقتراد دلتماا دسماك السااة  -8635

م   بناًك للى م افقة مجلس قسم اإلاارة الريا قة يالترييح بجلسته رقم 2020/2021الدراسي اتي  من العام الجامعي 
( المنعقدة بتاريخ 192د بجلستها رقم )م   يقرار لجنة شئ ن التعلقم يالاال10/1/2021( المنعقدة بتاريخ 181)

 م.12/1/2021
  دد    ا ات  دد   اجاو ات   وظ فة  إلس  ع
 4 1 دخصائي ريا ي دي  ةسين دةمد محمد 1
 4 1 دخصائي ريا ي دي  محمد للي محم ا 2
 4 1 دخصائي ريا ي ثالل ي سف مسع ا ةسن 3
  4 1 دخصائي ريا ي ثالل يليد دةمد هاشم 4

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد تأجيل المعسار الدراسي للفرقة الثالثة للاالء / بيتر فايز مقرائيل. المقيد بالفرقة الثالثة شا ة )حاارة ريا قة(  -8636
( المنعقدة 192ب رًا ل ج اه بالسجن. بناًك للى الالء المقدم منه   يقرار لجنة شئ ن التعلقم يالاالد بجلستها رقم )

 م.12/1/2021يخ بتار 
 و      اجلا. :  قق ر
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(19) 
م للاالد اتتي دسمائهم ب رًا 2020/2021حقتراد تأجيل اإلمتحابات العملقة للفصل الدراسي اتي  للعام الجامعي  -8637

يالاالد إلصاباتهم بفيريس ك ريبا   بناًك للى ما يرا من اإلاارة العامة للشئ ن الابقة   يقرار لجنة شئ ن التعلقم 
 م.12/1/2021( المنعقدة بتاريخ 192بجلستها رقم )

 الاالء/ دةمد لصام دةمد                                     الفرقة الثابقة -1
 الاالء/ دةمد ةمدي دةمد للي                                الفرقة الثابقة -2

 و      اجلا. :  قق ر

مر ي المقدم من الاال ة/ باهد بااي ما ي. المقيدة بالفرقة اتيلى لن اخ   حمتحابات الفصل حقتراد قب   العذر ال -8638
م     بناًك للى ما يرا من اإلاارة العامة للشئ ن الابقة   يقرار لجنة 2020/2021الدراسي اتي  للعام الجامعي 

 .م12/1/2021( المنعقدة بتاريخ 192شئ ن التعلقم يالاالد بجلستها رقم )
 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد قب   العذر المر ي المقدم من الاال ة/ آحك صالد الدين للي. المقيدة بالفرقة الثابقة لن اخ   حمتحابات  -8639
م     بناًك للى ما يرا من اإلاارة العامة للشئ ن الابقة   يقرار 2020/2021الفصل الدراسي اتي  للعام الجامعي 

 م.12/1/2021( المنعقدة بتاريخ 192التعلقم يالاالد بجلستها رقم )لجنة شئ ن 

 و      اجلا. :  قق ر

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:س بعً ـ
مذذذذذذكرة مقدمذذذذذة مذذذذذن السذذذذذيد د.ا/ يكيذذذذذل ال لقذذذذذة لشذذذذذئ ن الدراسذذذذذات العلقذذذذذا يال حذذذذذ ث. بشذذذذذأن حقتذذذذذراد تشذذذذذايل مجلذذذذذس حاارة  -8640

   ماتء ال افدين من السااة اتتي دسمائهم
 رئ  ا                   لميد ال لقة أ.د/ جاال محاد  لا -1
  ضو    ال لقة لشئ ن التعلقم يالاالد      يكيل أ.د/  اال سل اان   ن -2
  ضو    ال لقة لشئ ن الدراسات العلقا يال ح ث  يكيل أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -3
  ضو    اإلاارة الريا قة يالترييح اتستاو بقسم أ.د/ إبق ه     ألن إبق ه   -4
  ضو    اتستاو المسالد بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح أ.ع.د/ مؤمن طف  بد   نع   -5
  ضو    اتستاو المسالد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة أ.ع.د/ طارق محاد  بد هللا -6
  ضو    الريا ي يلل م الحركة المدرس بقسم التدريء د/ محاد محاود محاد  بد   ق    -7
  ضو    المدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة د/ أ اد  ادل  ا   -8
  ضو    المدرس بقسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة د/ ب اع    ألد محاد -9

  ضو    المدرس بقسم العل م الترب ية يالنفسقة الريا قة د/ محاد    ألد شاكق -10
  ضو    المدرس بقسم لل م الصحة الريا قة محاد محاود  ثاان د/ -11

  حااري  أ/ شقين أ اد محاود
  حااري  أ/ والء مصطفى  امل
  حااري  أ/ ن اة محاد  ل ان

   حااري  أ/ و ألد محاد جابق
 و      اجلا. :  قق ر
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(20) 
لجنذذذذذذة مذذذذذذكرة مقدمذذذذذذة مذذذذذن السذذذذذذيد د.ا/ يكيذذذذذذل ال لقذذذذذة لشذذذذذذئ ن خدمذذذذذة المجتمذذذذذذع يتنمقذذذذذذة البيئذذذذذة. بشذذذذذذأن حقتذذذذذراد تشذذذذذذايل  -8641

متابعذذذذذة اإلجذذذذذراكات اإلةترازيذذذذذة يالتذذذذذدابير الالزمذذذذذة لم اجهذذذذذة   فيذذذذذريس ك ريبذذذذذا المسذذذذذتجد  تابققذذذذذًا لمذذذذذا يرا مذذذذذن السذذذذذيد 
   من السااة اتتي دسمائهم م6/1/2021د.ا/ رئقس الجامعة بتاريخ 

 رئ  ا   ال لقة لشئ ن خدمة المجتمع يتنمقة البيئة يكيل  ادل إبق ه   أ ادأ.د/  -1
  ضو    اتستاو المسالد بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح أ.ع.د/ ش ااء صالح سألد -2
  ضو    المدرس بقسم لل م الصحة الريا قة د/ محاد محاود  ثاان -3
  ضو    المدرس المسالد بقسم التدريء الريا ي يلل م الحركة ع.ع/ محاد محاد  لا  بد هللا -4
  ضو    المدرس المسالد بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح ع.ع/ شقيف جاال محاد  لا -5
  ضو    المعيد بقسم اإلاارة الريا قة يالترييح ع/ ساألق  نفا ثابت -6
  ضو    الريا قةالمعيد بقسم لل م الصحة  ع/ محاد   درمللا  اق -7
  ضو    دمين لام ال لقة أ/  اقو محاد جاد   او ى -8
  ضو    مدير الشئ ن المالقة أ/ أيان هاش   بد   حل   -9

  ضو    مدير الشئ ن العامة أ/ ياسق   ألن صدي  -10
  ضو    المشتريات أ/ محاد  بد   انع   بد   فتاح -11
  ضو    المحازن  أ/ زين   عابدين سألد -12
  ضو    الدفاع المدبي أ/  بد   غنا محاد  بد   غنا -13
  ضو    يةدة اإلصابات أ/   نا صالح سألد -14
   ضو    يةدة اإلصابات أ/ هدى سألد مدنا -15

 و      اجلا. :  قق ر

مذكرة مقدمة من السيد د.ا/ يكيل ال لقة لشئ ن الدراسات العلقا يال ح ث. بشأن  م السيد د.ا/ مصافى دةمد لبد  -8642
  م ب ام التعلقم الهجين المعتمد. Onlineال هاد. حلى لجنة تن قم محا رات الدراسات العلقا 

 و      اجلا. :  قق ر

س لمرةلذذذذذة الدراسذذذذذات العلقذذذذذا بالقذذذذذة التربقذذذذذة الريا ذذذذذقة / جامعذذذذذة الذذذذذ ااي حقتذذذذذراد بذذذذذدد السذذذذذااة اتتذذذذذي دسذذذذذمائهم للتذذذذذدري -8643
م  بنذذذذاًك للذذذذى مذذذذايرا مذذذذن السذذذذذيد د.ا/ 2020/2021( سذذذذالات يذذذذ م ياةذذذذد دسذذذذب عقًا للعذذذذام الجذذذذامعي 8الجديذذذذد ب اقذذذذع )

 ذذذذذقة لميذذذذذد كلقذذذذذة التربقذذذذذة الريا ذذذذذقة جامعذذذذذة الذذذذذ ااي الجديذذذذذد   يم افقذذذذذة مجلذذذذذس قسذذذذذم العلذذذذذ م الترب يذذذذذة يالنفسذذذذذقة الريا
 م  5/1/2021( المنعقدة بتاريخ 83بجلسته رقم )

  أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -2 أ.د/  ااد ساألق محاود -1
   أ.ع.د/ ش ااء  لا محاد  و ا -4 أ.د/  بد هللا  قغلا أ اد -3

 و      اجلا. :  قق ر

م باتقسذذذذذام التالقذذذذذة 2019/2020مذذذذذن العذذذذذام الجذذذذذامعي  ثذذذذذابيماجسذذذذذتير للذذذذذدير ال اتيلذذذذذىحقتذذذذذراد حلتمذذذذذاا بتقجذذذذذة الفرقذذذذذة  -8644
( المنعقذذذذذدة 224  بنذذذذذاًك للذذذذذى مذذذذذا يرا مذذذذذن لجذذذذذان الرصذذذذذد يم افقذذذذذة لجنذذذذذة الدراسذذذذذات العلقذذذذذا يال حذذذذذ ث بجلسذذذذذتها رقذذذذذم )

 م  11/1/2021بتاريخ 
 قسم اإلاارة الريا قة يالترييح. -2                    قسم المناهج يتدريس التربقة الريا قة. -1
 قسم لل م الصحة الريا قة. -3

 و      اجلا. :  قق ر
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(21) 
م باتقسذذذذذام التالقذذذذذة 2019/2020مذذذذذن العذذذذذام الجذذذذذامعي  ثذذذذذابيماجسذذذذذتير للذذذذذدير ال الثابقذذذذذةحقتذذذذذراد حلتمذذذذذاا بتقجذذذذذة الفرقذذذذذة  -8645

( المنعقذذذذذدة 224  بنذذذذذاًك للذذذذذى مذذذذذا يرا مذذذذذن لجذذذذذان الرصذذذذذد يم افقذذذذذة لجنذذذذذة الدراسذذذذذات العلقذذذذذا يال حذذذذذ ث بجلسذذذذذتها رقذذذذذم )
 م  11/1/2021بتاريخ 

 التدريء الريا ي يلل م الحركة.قسم  -2                      قسم اإلاارة الريا قة يالترييح. -1
 و      اجلا. :  قق ر

دسذذذذذذماك السذذذذذذااة دلضذذذذذذاك هيئذذذذذذة التذذذذذذدريس القذذذذذذائمين بتذذذذذذدريس مقذذذذذذررات الدراسذذذذذذات العلقذذذذذذا بقسذذذذذذم  تعذذذذذذديل حقتذذذذذذراد حلتمذذذذذذاا -8646
مجلذذذذذذذذذس قسذذذذذذذذذم اإلاارة بنذذذذذذذذذاًك للذذذذذذذذذى م افقذذذذذذذذذة مجلذذذذذذذذذس م 2020/2021اإلاارة الريا ذذذذذذذذذقة يالتذذذذذذذذذرييح للعذذذذذذذذذام الجذذذذذذذذذامعي 

 يم افقذذذذذذذذذة لجنذذذذذذذذذة الدراسذذذذذذذذذات العلقذذذذذذذذذا يال حذذذذذذذذذ ثم 7/12/2020( بتذذذذذذذذذاريخ 180سذذذذذذذذذته رقذذذذذذذذذم )الريا ذذذذذذذذذقة يالتذذذذذذذذذرييح بجل
 م.11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224بجلستها رقم )

 القائمون بالتدريس املرحلة املقرر م

 اإلقتصاا يسقاسات التس ي  في المجا  الريا ي 1

لب ومـ
ا تسويقـ
ـا ري ض 

 ا/ هقسم صالح لبد الج اا
 ا/ مصافى لنتر زيدان الدلا ة ياإللالم في المجا  الريا ي 2
 ا/ لمري دةمد محمد الريا قةتق يم المشريلات  3
 ا/ محمد سعد محمد لبد القاار اإلتصا  اإلااري  4

 ا/ دةمد محم ا محمد جال 
 ا/ بسام صالد محمد الل ائح المالقة ياإلاارية للهيئات الريا قة 5

 ا/ محمد ةسين حبراهقم
 الترييح يايقات الفراغ 6

أو ىـ
 م جستير

 د.ا/ حبراهقم ةسين حبراهقم
 رابقا مرسي دب  الا اسد.ا/ 

 د.ا/ لمري محمد حبراهقم العالقات العامة ياإللالم الريا ى 7
 ا/ م من طه لبد الناقم

 د.ا/ جما  محمد للي اتسس العلمقة لإلاارة الريا قة 8
 د.ا/ ةازم كما  الدين لبد الع قم

 ا/ شقماك صالد سيد

 ةلقات بحل في اإلاارة الريا قة  9

ث نيةـ
ـم جستير

 د.ا/ ةازم كما  الدين لبد الع قم
 ا/ لصمت محمد سيد

 د.ا/ لمري محمد حبراهقم قراكات م جهه   10
 ا/ دةمد محمد دةمد دب  اليزيد

 د.ا/ جما  محمد للي ي سف اإلتصا  اإلااري  11
 ا/ م من طه لبد الناقم

 د.ا/ جما  محمد للي السل ك التن قمي  12
 ا/ بال  سيد هاشم

 د.ا/ رابقا مرسي دب  الا اس حقتصاا ات الريا ة  13
 ا/  دةمد محمد دةمد دب  اليزيد

 حاارة الم سسات الريا قة  14

أو ىـ
ـلكتوراه

 د.ا/ ةازم كما  الدين لبد الع قم

 د.ا/ لمري محمد حبراهقم ( 1قراكات م جهه ) 15

 الا اس لبدالعزيزد.ا/ رابقا مرسي دب   التن قم اإلااري يتحليل الن م 16

 د.ا/ جما  محمد للي التنمقة اإلاارية في المجا  الريا ي 17

 التق يم في اإلاارة الريا قة  18

ث نيةـ
ـلكتوراه

 د.ا/ جما  محمد للي 

 د.ا/ ةازم كما  الدين لبد الع قم ةلقات بحل في اإلاارة الريا قة  19

 د.ا/ لمري محمد حبراهقم (2قراكات م جهه ) 20

 د.ا/ رابقا مرسي دب  الا اس اإللداا المهني لإلااري في المجا  الريا ي 21

  د.ا/ حبراهقم ةسين حبراهقم برامج الترييح الريا ي 22
 و      اجلا. :  قق ر



 23 )مـا بعده صفحة      (

(22) 

حصابات ريا قة ( للعام الجامعي  –حقتراد قيد طالد مرةلة الدبل م في التربقة الريا قة )تس ي  ريا ي  -8647
م بناًك للى م افقة مجالس اتقسام المرتصة يم افقة لجنة جنة الدراسات العلقا يال ح ث بجلستها رقم 2020/2021

 .م11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224)
ـتسويقـري ض :ـلب ومــأواًل

 زعل   ةسن محمد ةسن -2 محمد ع اس دةمد ع اس.                                 -1
 دةمد محي الدين للي ةفني -4 محمد دةمد سيد شحاته. -3
 محمد جما  ةسين محمد -6 عااة محمد ةزين لبد الحافظ -5

ـث نيً :ـلب ومـاإلص ب تـا ري ضية
 لاا  محمد لزد هد ة -29 دباب د حيهاد خير هللا -1
 لبد ال ريم للي لبد ال هاد -30 دةمد سجقع لبد العاطي -2
 دةمد  اسر لبد العلقم لبد العزيز -31 دةمد لاا  لبد العا  -3
 محمد دسامة لبد الجابر م ارك -32 دةمد لبد الفتاد لبد المنعم -4
 محمد رمضان دةمد هريدي -33 دةمد لبد ال هاد محم ا -5
 محمد سامح فتحي هريدي -34 دةمد يزيري لبد الرةمن دةمد -6
 محمد لاطف لبد الرشيد -35 دةمد جما  صابر -7
 محمد لصام محمد دب ر -36 دةمد مرتار محمد مرتار -8
 محمد طلعت للي ماهر -37 دسماك ةسن محم ا ةسن -9

 محمد جما  محمد للي -38 حسماليل لميد السيد -10
 محم ا جميل دصيل -39 حسراك شاكر ةميد دةمد -11
 م امحم ا لبد ال هاد مح -40 حلهام شحاته ي سف -12
 محم ا محمد محم ا دةمد -41 دميرة دةمد السيد للي -13
 محم ا مصافى حبراهقم -42 دمابي محمد دةمد -14
 مصافى جاا ال ريم ت في  -43 د ه لاطف محمد -15
 مصافى لبد الهااي ةسن -44 د ه محم ا صالحين -16
 مصافى للي دةمد للي -45 بسمة ةسن ي سف -17
 مصافى محم ا لبد العا  -46 لبد الحافظ ةسام الدين دةمد -18
 مهاد محمد لبد الحلقم -47 ةسن محمد ةسن محمد -19
 مهاد صف ت ع اا بشتة -48 ةمااة فتحي لبد الج اا -20
 يليد ةسن مراا محمد -49 راتء ةسن راتء -21
 يليد دةمد هاشم لاقة -50 سلفابا حبراهقم محف   -22
 ي سف شحاته ي سف -51 سل م شاري فهقم -23
 هابي محمد ةسن زيدان -52 شهاد دةمد رفعت دةمد -24
 سلمى محمد دةمد لبد المتجلي -53 لالك الدين خالد للي -25
 للي محم ا السيد دةمد -54 للي محم ا السيد دةمد -26
 مرق  فريد باقم برس م -55 مارينا ي سف رسمي ت ا ريس -27
   ريهام لزت دةمد لمار -28

 و      اجلا. :  قق ر



 24 )مـا بعده صفحة      (

(23) 

م بنذذذذذاًك 2020/2021للعذذذذذام الجذذذذذامعي  ال لقذذذذذةحقتذذذذذراد قيذذذذذد طذذذذذالد مرةلذذذذذة الماجسذذذذذتير فذذذذذي التربقذذذذذة الريا ذذذذذقة بأقسذذذذذام  -8648
( 224للذذذذذذى م افقذذذذذذة مجذذذذذذالس اتقسذذذذذذام المرتصذذذذذذة يم افقذذذذذذة لجنذذذذذذة جنذذذذذذة الدراسذذذذذذات العلقذذذذذذا يال حذذذذذذ ث بجلسذذذذذذتها رقذذذذذذم )

 م.11/1/2020المنعقدة بتاريخ 
ـا من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضيةقسمـ

 لالك الدين السيد لابدين صدي  -17 حبرام لاقف ف اا ةاقم -1
 للي صالد للي ر  ان -18 دةمد محمد لبد الرةقم محمد -2
 لمر  اسر لبد ال اهر لبد النصير -19 دةمد مصافى محمد بدر -3
 فاتن لاا  للي لالم -20 دسماك جما  محمد خلقفة -4
 فاطمة الزهراك ردفت لبد الرازق دةمد -21 دسماك محمد ةسين مرسي -5
 فاطمة للي لبد الحفقظ جال  -22 دميرة شريف لبد الحفقظ فرعلي -6
 قاسم للي قاسم محم ا -23 ح مان السيد محمد السيد -7
 محمد دب  عدير لبد اإلمام لبد الناقم -24 ح مان محمد لبد الرؤيف سلقمان -8
 محمد دةمد ةسابين لرابي -25 صالد ةسين ي سفةسام  -9

 محمد بديي محمد لبد العا  -26 رابقا محمد صدي  لبد السيد -10
 محمد سمير للي ةسن -27 سراا الدين مت لي فتحي محم ا -11
 محمد شريف دةمد محمد -28 شريف جما  جال  محمد -12
 فتحي بي مي محم ا محمد -29 شهاد بهاك الدين للي لبد الرةمن -13
 بجالك فتحي لبد الحفقظ -30 صفاك فتحي خلف ةسن -14
 ه ة لبد الرةمن للي فرعلي -31 لبد الرةقم لرفه سيد محم ا -15
  لبد السالم شا ان لبد السالم للي -16

ـقسمـا تلريبـا ري ض ـوي ومـا مركة
 لمر ةسن كما  لبدالمعز محمد -21 حبراهقم سيد للي دةمد -1
 فاطمة حبراهقم محمد لبد الرةقم -22 حسماليل دةمد محمد دةمد -2
 كريم محمد كما  الدين ال ارياي -23 دةمد السيد لرابي دمين -3
 محمد حبراهقم مصافى حسماليل -24 دةمد سيد خلف ةسان -4
 محمد شحاته دةمد ةسابين -25 دةمد لاطف حمام ةسابين -5
 صالد محمد جابرمحمد  -26 دةمد كما  محمد حسماليل -6
 محمد قرالة لبد الرةمن حسماليل -27 دسماك زكريا محم ا دةمد -7
 محمد محريس لبد الرةقم ةسن -28 دمابي سيد لبد العزيز هد ة -8
 محمد محم ا دةمد لبد الغني -29 ح مان طه رمضان محمد -9

 محم ا دةمد محمد لامر -30 حيناس بااي باتم محمد -10
 محم ا لبد الرةمن لبد القاار فرعلي -31 محمد ةسنةسام محمد  -11
 محم ا محمد ةسين لبد الحلقم -32 ةسناك لبد الرةمن لبد العا  ف لي -12
 مصافى مجدي مصافى دةمد -33 رةاد محمد بديي ت بي -13
 مصافى لبد المهقمن محمد حبراهقم -34 سيد طلعت رمضان محمد -14
 منة هللا محم ا صالد الدين محمد -35 فةشفاك ممديد لبد الحاقم خلق -15
 مي محمد ةسين محمد -36 شيرين محمد زيدان يهمان -16
 بسرين محمد سلقم دةمد -37 محمد طارق مصافى كما  -17
 هااي محمد للي سلاان -38 لاصم محمد محم ا ةسين -18
  ارا لبد هللا سعيد دةمد -39 لبد هللا محمد كامل لبد المال  -19
  لمر بشير محمد محم ا -20



 25 )مـا بعده صفحة      (

ـ(24)
ـقسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح

 محمد ةسابين دةمد ةسن -13 دةمد دسامة دةمد بي مي زلفان -1
 محمد سيد سلقم -14 دةمد ةسين ف ري محمد -2
 محمد لصام الدين رجء ةسين -15 دةمد لبد الرةقم فاريق للي -3
 دةمد محمد سعدمحم ا  -16 دةمد لبد العزيز محمد بد م -4
 محم ا خلف محف   لجمي -17 دةمد محمد رشاا ت في  -5
 محم ا لبد الرةمن محمد محمد -18 داهم كما  لبد الجابر -6
 محم ا محمد ةسين محمد -19 حسالم ةمدي للي دةمد -7
 مصافى محمد كامل محمد -20 االقا محمد جما  ةامد دةمد -8
 هاجر دةمد محمد ا اد -21 رابقا محم ا لبد المالء للي -9

 يسام محمد ةماا زيدان -22 رةمة جابر سيد ةما ة -10
 يحك ليد خلف جنيدي -23 ر  م محمد مصافى دةمد -11
  لالك سمير للي ةسن -12

ـقسمـي ومـا صمةـا ري ضية
 د ة رمضان محم ا ةسن -11 دةمد محمد سيد محمد -1
 ةسين لبد الرةقم دةمد جما  -12 محمد مت لي رجء مت لي -2
 لبد الرةمن بدر سبقع محم ا -13 محمد لماا الدين هاشم شا ان -3
 لمري محمد محمد بصر -14 محمد سيد سعيد سلقمان -4
 محمد ةمدي لبد العا  -15 بها  كما  محمد دةمد -5
 هند سيد رمضان خمقس -16 حسماليل مصافى حسماليل -6
 حسراك ةامد دةمد لاقة -17 ح مان دةمد للي لبد الم ج ا -7
 مرفت للي محمد -18 حسراك ل ض لبد الحلقم محمد -8
 ا لمر لاقة  محم -19 ص اد بااي دةمد ةسن -9

 محمد مجدي ماي محمد -20 شقماك فرا السيد دب  زيد -10
 قسمـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضية

 لمر طه لثمان صابر -2 فاطمة لبد الناصر هاشم سلقم -1
 ي سف باجح دايء ةبقش -4 محم ا سمير لبد الحاقم -3
 دةمد للي صالح للي -6 دةمد شا ان دةمد مرسي -5
   محمد جما  الدين صالح للي -7

 و      اجلا. :  قق ر

حقتذذذذذراد قيذذذذذد الاذذذذذالد ال افذذذذذدين اتتذذذذذي دسذذذذذمائهم )كذذذذذ يتي الجنسذذذذذقة( بصذذذذذفة مبدئقذذذذذة بمرةلذذذذذة الذذذذذدكت راه بقسذذذذذم  التذذذذذدريء  -8649
م   بنذذذذذذذاًك للذذذذذذذى مذذذذذذذا يرا مذذذذذذذن السذذذذذذذيد د.ا/ بائذذذذذذذء رئذذذذذذذقس 2020/2021الريا ذذذذذذذي يللذذذذذذذ م الحركذذذذذذذة للعذذذذذذذام الجذذذذذذذامعي 

 الجامعة لشئ ن الدراسات العلقا يال ح ث.
 عقسى ماهر لبد هللا عقس سلمان العاار -2 راكان سلمان فقصل اهش العاير -1
 هال  ققاان را ي الشمري لامر م ارك  -4 بدر متريك لبد الزهراك ما  هللا المتريك -3
 دةمد ي سف خليل حبراهقم صالح الدريع -6 مهدي ي سف للي لبد هللا للي اشتي -5
   بدر هااي منص ر الديسري  -7

 و      اجلا. :  قق ر



 26 )مـا بعده صفحة      (

(25) 

المنذاهج يتذدريس . )يافد ك يتي( بمرةلة الماجسذتير بقسذم فهد لامر م ارك فهد عريء العجميحقتراد تأجيل قيد الاالء/  -8650
بناًك للذى طل ذه ل ذريف تمنعذه  م2020/2021م حلى العام الجامعي 2019/2020من العام الجامعي  التربقة الريا قة

من الت اجد ةالقًا بمقر الدراسة  بناًك للى ما يرا من المستشار الثقافي لسذفارة ايلذة ال  يذت يم افقذة لجنذة جنذة الدراسذات 
 .م11/1/2021( المنعقدة بتاريخ 224) العلقا يال ح ث بجلستها رقم

 و      اجلا. :  قق ر

ن لقد حمتحابات الاالد ال افدين مذكرة مقدمة من السيد د.ا/ يكيل ال لقة لشئ ن الدراسات العلقا يال ح ث بشأ -8651
 م.24/2/2021م ةتى 21/2/2021م حلت ارًا من 2020/2021المتقدمين إلمتحان التأهيلي اكت راه للعما الجامعي 

 و      اجلا. :  قق ر

حقتراد حلتماا تشايل لجان المراق ة مذكرة مقدمة من السيد د.ا/ يكيل ال لقة لشئ ن الدراسات العلقا يال ح ث بشأن  -8652
م   يفقًا لما 2020/2021إلمتحان التأهيلي اكت راه للعام الجامعي  للاالد ال افدين المتقدمينيالمالة ة إلمتحابات 

 يلي  
 أعضاء اللجنة املادة اليوم والتاريخ

 اتةد
 م21/2/2021

 المجا  العام
 )رئقسًا(    د.ا/ لاا  ةسني السيد                               

 )لض ًا(                                   ةاتم فتح هللا محمدا/ 
 اتثنين

 م22/2/2021
 المجا  المرت ا

 )رئقسًا(                              اسر ةسن ةامد      د.ا/ 
 )لض ًا(                        السيد للي لبد هللا شبيء     ا/ 

 الثالثاك
 م23/2/2021

المجا  
 الترصصي

(                       دةمد خضري محمد         د.ا/  ًً  )رئقسًا
  )لض ًا(محمد صالد دةمد فالح                              ا/ 

 و      اجلا. :  قق ر

حمتحابذات كنتذري  حقتذراد حلتمذاا تشذايل مذكرة مقدمة من السيد د.ا/ يكيذل ال لقذة لشذئ ن الدراسذات العلقذا يال حذ ث بشذأن  -8653
   من السااةم 2020/2021إلمتحان التأهيلي اكت راه للعام الجامعي  للاالد ال افدين المتقدمين

 رئقساً  أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -1
 لض اً  أ.ع.د/  ا    تح هللا محاد -2
 لض اً  أ.ع.د/ محاد صالح أ اد  ا ح -3
 لض اً  أ.ع.د/    ألد  لا  بد هللا شبألب -4
 حااري اللجنة أ/ و ألد محاد جابق -5
  لامل اللجنة   عامل /  د ا  ل ان  بد   عال -6

 و      اجلا. :  قق ر

ـ,,,ف ـذاتـا يومـا واملةـظهرًاةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ

                رئيس اجمللس                    أمني اجمللس        

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


