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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م22/2/2021  بتاريخ  (212) رقم

 ، مجلس الكليةبمقر قاعة  م22/2/2021 موافقالثنين ال  ومي حادية عشر ظهرا  الة إنه في تمام الساع
ورئــيس  ميــد الكليــةعجـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ برئاســة الســيد الســتات الــد تور/ (212) رقــ  مجلــس الكليــة جتمــ إ

 .المجلس
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   و يل الكلية لشئون التعلي  والطالب أ.د/  مال سليمان حسن -1

 عضوا   و يل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي  -2

 عضوا   و يل الكلية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة أ.د/ عادل إبراهي  أحمد -3

 عضوا  
 عضوا   رئيس قس  المناهج وتدريس التربية الرياضية عاص  صابر راشدأ.د/  -5

 عضوا   رئيس قس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -6

 عضوا   قس  اإلدارة الرياضية والترويحرئيس  رانيا مرسي أبو العباسأ.د/  -7

 عضوا  من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  المناهج وتدريس التربية الرياضية محمود عبد الحلي  عبد الكري أ.د/  -8
 عضوا  من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر ة أ.د/ مدحت شوقي طوس -9

 عضوا  من توي الخبرةالحر ة أستات متفرغ بقس  التدريب الرياضي وعلومصالح محمد صالحأ.د/  -10
 عضوا  عن القس  أستات بقس  المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ أيمن عبده محمد -11

 عضوا  عن القس  أستات بقس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -12

 عضوا  عن القس  الرياضية والترويحأستات بقس  اإلدارة  أ.د/ إبراهي  حسين إبراهي  -13

 عضوا  عن القس  أستات بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر ة أ.د/ سمر مصطفى حسين -14
 عضوا  عن القس  أستات بقس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ محمود فاروق صبره -15

 عضوا   مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية أ.د/ ياسر حسن حامد -16
 عضوا  عن الساتذة المساعدين إلدارة الرياضية والترويحالستات المساعد بقس  ا أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد -17
 عضوا  عن المدرسين المناهج وتدريس التربية الرياضية المدرس بقس  د/ عزة  مال بدر -18

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوا  من توي الخبرة بقس  التدريب الرياضي وعلوم الحر ةأستات متفرغ  فؤاد رزق عبد الحكي أ.د/  -
 عضوا  من توي الخبرة أستات متفرغ بقس  علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي -

 عضوا  من الخارج و يل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أ/ محمد محمود حسين -
 

  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : األعمال األتيجدول قام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.17/1/2021 بتاريخ( 211) الجلسة رقم محضر -8654
 م.17/1/2021 بتاريخ( 211) الجلسة رق  محضرصادق المجلس على  :القرار

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.17/1/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8655
 م.17/1/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهما ت  ب أحيط المجلس علما   :القرار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـوا موضوي تـا ع مة:موضوي تـا تخطيطـوا تنسيقــرابعً :
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية. بشأن إقتررا  مرم السريد / محمرد إبرراليم الد ركقي. دكيرة مدتريرة الترعيرة دالتعلريم  -8656

بأ ريك  إلررض عضركية مجلرري الكليررة )عضركار مررن المررارس( بردمر مررن السرريد / محمرد السرريد علررد ،. دكيرة المدتريررة السرراب   
 م دمئحته التنفيذية فقرة )هر(.1972( لسنة 49( من قانكن تنظيم الجامعات رقم )40لنص المادة )تطليقار 

 وافق المجلس. :القرار

مررذكرة مقدمررة مررن السرريد أ.د/ عميررد الكليررة بشررأن . إقترررا  إعتمرراد التعرردتة التررالي فرري تشررجية اللجرران الفنيررة للعررام الجررامعي  -8657
م  دقرررار مجلرري الكليررة 1972( لسررنة 49( مررن قررانكن تنظرريم الجامعررات رقررم )27المررادة )م. تطليقررار لررنص 2020/2021

 (.1م بشأن معاتير إختيار أعضاء اللجان الفنية بالكلية فقرة )22/9/2020( بتاريخ 207رقم )
ــــد.  -1 ــــراهي  أحم  للجنررررة  ررررجكن خدمررررة  رئيســــا  دكيررررة الكليررررة لشررررجكن خدمررررة المجتمرررر  دتنميررررة الليجررررة    أ.د/ عــــادل إب

 .أ.د/ صالح محمد صالح من بدال  المجتم  دتنمية الليجة                                       
 لجنرررة  رررجكن خدمرررة  بـــدال  مـــنبلجنرررة الدرا رررات العليرررا دال حرررك   عضـــوا   أ.د/ صـــالح عبـــد الجـــابر عبـــد الحـــاف .  -2

 ية الليجة.المجتم  دتنم                                      
 بلجنة  جكن المجتم  دتنمية الليجة. عضوا  أ.د/ خالد محمد عبد الكري .       -3

 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ الكلية لشجكن خدمرة المجتمر  دتنميرة الليجرة تطليقرار لقررار مجلري  رجكن خدمرة المجتمر  دتنميرة  -8658
تر ريد الميراه ...  –منر  التردخين  –م.بشأن تشجية لجان )تر يد الطاقرة 27/10/2018( بتاريخ 194الليجة بجلسته رقم )

 خدمة المجتم  دتنمية الليجة كما تلي : إلخ( برئا ة السيد أ.د/ دكية الكلية لشجكن 
ـأواًلـ:ـ جنةـترشيلـا ط قةـ:

 رئيسا   خدمة المجتم  دتنمية الليجةدكية الكلية لشجكن  عادل إبراهي  أحمدأ.د/ 
 عضوا   عضك لجنة  جكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة م.د/ شيماء صالح سيدأ.

 عضوا   الريامية دالترديحالمدرس بقسم اإلدارة  أحمد محمد حسيند/ 
 عضوا   أمين عام الكلية أ/ عمرو محمد أحمد جاد المولى

 عضوا   مسجكل األمن بالكلية أ/ عاطف خليفة محمود
 عضوا   مدتر دحدة الصيانة بالكلية أ/ جمال محمد رمضان

 عضوا    مصطفى عبد العظي .الطالب/ أحمد 
 عضوا    أنوار محمد أحمد محمد.الطالبة/ 
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                                         (3) 
ـث نيً ـ:ـ جنةـمنعـا تلخينـ:

 رئيسا   خدمة المجتم  دتنمية الليجةدكية الكلية لشجكن  عادل إبراهي  أحمدأ.د/ 
 عضوا   عضك لجنة  جكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة  امل عبد المجيد قنصوةأ.د/ 

 عضوا   تدريب الريامي دعلكم الحركةالالمدرس بقسم  د/ أسامة السيد تمام
 عضوا   أمين عام الكلية أ/ عمرو محمد أحمد جاد المولى

 عضوا   مدتر الشجكن اإلدارية بالكلية أ/ سلوى هاللي محمد
 عضوا   مسجكل الدفاع المدني أ/ عبد الغني محمد عبد الغني

 عضوا    الطالب/ محمد جمال عبد الناصر
 عضوا    فوزي الطالبة/ أستر عادل 

ـث  ثً ـ:ـ جنةـا ك فتيري ـ:
 رئيسا   خدمة المجتم  دتنمية الليجةدكية الكلية لشجكن  عادل إبراهي  أحمدأ.د/ 

 عضوا   عضك لجنة  جكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة أ.د/ بهاء سيد محمود
 عضوا   تدريب الريامي دعلكم الحركةالمدرس بقسم ال د/ وليد صالح عبد الجواد

 عضوا   أمين عام الكلية أ/ عمرو محمد أحمد جاد المولى
 عضوا   مشرف أمن الكلية أ/ علي فوزي أيوب

 عضوا    نورهان شوشان أحمد الطالب/
 عضوا    أحمد جمال محمد مصطفى الطالبة/

ـرابعً ـ:ـ جنةـترشيلـا مي هـ:
 رئيسا   الليجةخدمة المجتم  دتنمية دكية الكلية لشجكن  عادل إبراهي  أحمدأ.د/ 

 عضوا   عضك لجنة  جكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة أ.د/ خالد محمد عبد الكري 
 عضوا   م اإلدارة الريامية دالترديحالمدرس بقس د/ مصطفى عنتر زيدان

 عضوا   أمين عام الكلية أ/ عمرو محمد أحمد جاد المولى
 عضوا   مشرف أمن الكلية أ/ أحمد عبد الحميد هنداوي 
 عضوا   فني   اكة بالكلية أ/ محمد محمود سيد نصر

 عضوا    الطالبة/ بسنت محمود عطية
  عضوا    الطالب/ يوسف عبدالناصر عبدالعال

 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ رئيي قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية. بناءر علض مكافقة مجلي قسم المناهج دتدريي  -8659
م  لإلحاطة بالعلم بقرارات مجلي حجماء دأ اتذة قسم 7/2/2021( المنعقدة بتاريخ 192الترعية الريامية بجلسته رقم )

 م. 10/1/2021بتاريخ المناهج دتدريي الترعية الريامية المنعقد 
 أحيط المجلس علما . :القرار
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                                         (4) 
إقترا  قيام السيد الدكتكر/ محمد صال  أحمد فالح. األ تاذ المساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية. بالعمة  -8660

القدم بأحد األندية الريامية في غير أدقات العمة الر مية   بناءر علض في مجال التدريب الريامي للفرق الريامية لكرة 
 م.7/2/2021( بتاريخ 192مكافقة مجلي قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلسته رقم )

 وافق المجلس. :القرار

الحا رر ات دالمعلكمررات لترردريي  إقترررا  إعتمرراد تر رريح السرريد أ.د/ مرغنرري حسررن محمررد. األ ررتاذ بقسررم علرركم الحا ررب بجليررة -8661
(  ررراعة 2(  ررراعات نظرررر  د)3م بكاقررر  )2020/2021مقررررر )الحا رررب اللررري( للفرقرررة األدلرررض دكتررركراه للعرررام الجرررامعي 

( 225تطليقي  بناءر علض ما درد من كلية الحا  ات دالمعلكمات   دمكافقرة لجنرة الدرا رات العليرا دال حرك  بجلسرت ا رقرم )
 م.9/2/2021المنعقدة بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
مذكرة مقدمة من إدارة  جكن العاملين بالكلية بشأن إعتماد تقرير فحص اإلنتاس العلمي المقردم مرن السريدة الدكتكرة/ ريرين  -8662

 رريد فرراردق عرركاد. المرردرس بقسررم الترردريب الريامرري دعلرركم الحركررة  الرركارد مررن اللجنررة العلميررة الدائمررة لترقيررة األ رراتذة 
يامرري(   دتقترررا  تعيررين  رريادت ا فرري د يفررة أ ررتاذ مسرراعد بررذات القسررم دالكليررة داأل رراتذة المسرراعدتن )لجنررة الترردريب الر 

 م.7/2/2021( بتاريخ 198مجلي قسم التدريب الريامي دعلكم الحركة بجلسته رقم ) مكافقةدالجامعة بناءر علض 
 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من إدارة  جكن العاملين بالكلية بشأن تعيرين األنسرة/ ميري ران محمرد إبرراليم محمركد. المعيردة بقسرم التردريب  -8663
 مكافقررةالريامرري دعلرركم الحركررة بك يفررة مرردرس مسرراعد تمصررص )علررم حركررة( بررذات القسررم دالكليررة دالجامعررة. بنرراءر علررض 

 م.7/2/2021( بتاريخ 198رقم ) مجلي قسم التدريب الريامي دعلكم الحركة بجلسته
 وافق المجلس. :القرار

إقترا  نقة السيدة / مردة محمد زيدان دهمان. المدرس المساعد تمصرص  ر احة بقسرم التردريب الريامري دعلركم الحركرة  -8664
لطلرب المقردم من را بجلية الترعية الريامية / جامعة أ كان إلض قسم التدريب الريامي دعلركم الحركرة بالكليرة   بنراءر علرض ا

 م.7/2/2021( بتاريخ 198دمكافقة مجلي قسم التدريب الريامي دعلكم الحركة بجلسته رقم )
 وافق المجلس. :القرار

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

أ ررررمائ م بنرررراءر علررررض مكافقررررة مجررررالي األقسررررام الممتصررررة دقرررررار إقترررررا  تسررررجية أبحررررا  اإلنترررراس العلمرررري للسررررادة األترررري  -8665
ـم.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 

 عنكان ال حث اإل م م

م دفقار لمراكز اللعب في 2021درا ة تحليلية لألهداف المسجلة في بطكلة كأس العالم مصر  أ.م.د/عمرد  يد حسن 1
 كرة اليد

تأثير إ تمدام بعض اإل تراتيجيات العقلية علض تكجيه التكتر دمستكى األداء الم ار   أ.م.د/ليلض جمال م نض 2
 متر حكاجز 110دالرقمي لدى معلي 
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                                         (5) 
 

 محتكى مقتر  لمقرر كرة القدم لطالب  ع ة التدريب بجلية الترعية الريامية/ جامعة أ يك  د/ عصام محمكد علي 3
 

 د/ أحمد محمكد عثمان 4
 د/إ راء عطا المحمد 

 تأثير برنامج تمرينات تأهيلية م  الكركمين علض إلت ابات المفاصة

دالزنك علض بعض اإل تجابات المناعية داإللت ابية لدى الرياميين  Cتأثير تنادل فيتامين  د/ أحمد محمكد عثمان 5
 ممن تداعيات فيردس ككردنا

 

 وافق المجلس. :القرار

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
الماجسرتير فري الترعيرة إقترا  منح ال احثة/ أمال حسن حسين محمد. المعيدة بقسم التدريب الريامي دعلكم الحركة درجة  -8666

"تأثيربرن مجـتـلريب ـمقتـربـبتسـتخلامـتـلريب تـا مق ومـةـب  مبـ مـا مط طـةـي ـىـبعـضــــــــــ الريامرية بعنركان
بنراءر علرض مكافقرة مجلري قسرم ا قلراتـا بلنيةـا خ صةـومستوىـا لاءـا مه ريـوا رقم ـ ن شـئ ـا وثـاـا ثالثـ "ــــ

م  دقرررررار لجنررررة الدرا ررررات العليررررا 4/2/2021( المنعقرررردة بترررراريخ 198الترررردريب الريامرررري دعلرررركم الحركررررة بجلسررررته رقررررم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتررا  مرنح ال احرث/  رع ان محمرد بميرا علرد العرال. المقيرد بقسرم التردريب الريامري دعلركم الحركرة )مرن المرارس( درجررة  -8667
"ا تم يمـا كمـكيف ـ مراممـا لاءـا فن ـا مركاـ مـلـمفـرلاتـ)اإلسـتالمــــ في الترعية الريامية بعنكانالماجستير 

بناءر علض مكافقة مجلي قسم التردريب الريامري دعلركم الحركرة بجلسرته ،ـا مراوغةـ،ـا تصويا(ـ لىـاليب ـكرةـا قلم"ـ
( المنعقرردة بترراريخ 225العليررا دال حررك  بجلسررت ا رقررم ) م  دقرررار لجنررة الدرا ررات4/2/2021( المنعقرردة بترراريخ 198رقررم )

 م.9/2/2021
 وافق المجلس. :القرار

إقتررررا  مرررنح ال احرررث/ عثمررران ريررران محمرررد حسرررن. المقيرررد بقسرررم التررردريب الريامررري دعلررركم الحركرررة )مرررن المرررارس( درجرررة  -8668
ســمـي ــىـبعــضـا صــف تـا بلنيــةـــ"تــأثيرـتــلريب تـبتســتخلامـو نـا ـج الماجسررتير فرري الترعيررة الريامررية بعنرركان

بنراءر علرض مكافقرة مجلري قسرم التردريب الريامري دعلركم الحركرة ا خ صةـوف ي يةـا لاءـا مه ريـ اليبـ ـكـرةـا قـلم"ــــ
( المنعقرردة 225م  دقررار لجنررة الدرا ررات العليررا دال حرك  بجلسررت ا رقررم )4/2/2021( المنعقرردة بترراريخ 198بجلسرته رقررم )

 م.9/2/2021بتاريخ 
 وافق المجلس. :قرارال

إقتررا  مررنح ال احررث/ محمررد علررد الشررجكر علررد الحلرريم تمررام. المقيررد بقسررم المنرراهج دترردريي الترعيررة الريامررية )مررن المررارس(  -8669
"أثرـإستخلامـأس واـا نمذجةـي ىـتع مـبعضـمه راتـسب مةـا  مـ ــ درجة الماجستير في الترعية الريامية بعنكان

( المنعقردة 192بنراءر علرض مكافقرة مجلري قسرم المنراهج دتردريي الترعيرة الريامرية بجلسرته رقرم )ي ىـا بطنـ  مبتلئين"ـ
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225م  دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )7/2/2021بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار
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                                         (6) 
إقترا  منح ال احثة/ بسمة ممدد  علد الررحمن. المقيردة بقسرم علركم الصرحة الريامرية )مرن المرارس( درجرة الماجسرتير فري  -8670

"تأثيرـبرن مجـتأهي  ـبلن ـ  عضـالتـا ع م ـةـوا مسـ يلةـي ـىـمفصـمـا ركبـةـا مصـ اــــــــ الترعية الريامرية بعنركان
( المنعقرردة بترراريخ 79علرركم الصررحة الريامررية بجلسررته رقررم )بنرراءر علررض مكافقررة مجلرري قسررم ب  خشــونةـ ــلىـا ســيلات"ـ

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225م  دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )8/2/2021

 وافق المجلس. :القرار

المررارس( درجررة الماجسررتير فرري إقترررا  مررنح ال احثررة/ بسررمة عررزت علررد الرررازق. المقيرردة بقسررم علرركم الصررحة الريامررية )مررن  -8671
بنراءر علرض "برن مجـوق ئ ـإلنمرافـ تـا عمـولـا فقـريـا كثـرـشـيويً ـ ـلىـطـالاـا ج معـة"ـــــــــ الترعية الريامية بعنكان

م  دقررار لجنرة الدرا رات العليرا 8/2/2021( المنعقدة بتراريخ 79مكافقة مجلي قسم علكم الصحة الريامية بجلسته رقم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225)دال حك  بجلست ا رقم 

 وافق المجلس. :القرار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
إقترررا  تشررجية لجنررة المناقشررة دالحجررم لل حررث المقرردم مررن ال احررث/ علررد ، ناصررر  ررليمان. المقيررد بقسررم المنرراهج دترردريي  -8672

"مرجــعـومــلةـلراســيةــالترعيررة الريامررية )دافررد كرركيتي( للحصرركل علررض درجررة الماجسررتير فرري الترعيررة الريامررية بعنرركان 
 دة: من السا تع يمـا مه راتـا س سيةـ ري ضةـا سب مة"ـ

 أ تاذ تدريي كرة السلة بقسم المناهج دتدريي الترعية الرياميةعادل حسني السيد الشواف.        أ.د/  -1
 (مشرفار بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )

 )مناقشار(أ تاذ الريامات المائية دعميد كلية الترعية الريامية / جامعة أ كان أ.د/ عادل محمد عبد المنع  مكي.   -2
 أ تاذ بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص كرة طائرة أيمن عبده محمد محمد.        أ.د/ -3

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مناقشار(
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225ار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )دقر 

 وافق المجلس. :القرار

إقترا  تشرجية لجنرة المناقشرة دالحجرم لل حرث المقردم مرن ال احرث/ محمرد عليرد  رعد. المقيرد بقسرم المنراهج دتردريي الترعيرة  -8673
"تقــويمـا مم رســ تـا مهنيــةـالريامررية )دافررد كرركيتي( للحصرركل علررض درجررة الماجسررتير فرري الترعيررة الريامررية بعنرركان 

 من السادة: بلو ةـا كويت"ـ موجه ـا تربيةـا بلنيةـبمرم ةـا تع يمـاإلبتلائ ـ
 أ تاذ المناهج دطرق تدريي الترعية الريامة المتفرغ بقسم المناهج دتدريي محمود عبد الحلي  عبد الكري .   أ.د/  -1

 (مناقشار / جامعة أ يك  )األ ل  كلية الترعية الريامية الترعية الريامية دعميد 
 أ تاذ طرق التدريي بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية المتفرغ ددكية كلية أ.د/  امل عبد المجيد قنصوة.   -2

 الترعية الريامية لشجكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة األ ل  / جامعة أ يك  )مشرفار(
 امعة أ تاذ المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلية الترعية الريامية / جأ.د/ عماد أبو القاس  محمد.         -3

 جنكب الكاد  )مناقشار(
 أ تاذ مساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص مسابقات محمد صالح أحمد فالح.     د/م.أ. -4

 الميدان دالمضمار بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192) بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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(7) 
 

إقتررا  تشررجية لجنرة المناقشررة دالحجرم لل حررث المقردم مررن ال احرث/ ف ررد م رارق غررانم. المقيرد بقسررم المنراهج دترردريي الترعيررة  -8674
"تقـويمـا مم رسـ تـا تلريسـيةــــالريامية )دافد ككيتي( للحصكل علض درجة الماجستير في الترعية الريامية بعنكان 

 من السادة:  ةـا كويت"ـ مع م ـا تربيةـا بلنيةـ  مرم ةـاإلبتلائيةـبلو
 أ تاذ المناهج دطرق تدريي الترعية الريامة المتفرغ بقسم المناهج دتدريي محمود عبد الحلي  عبد الكري .   أ.د/  -1

 (مشرفار / جامعة أ يك  )األ ل  كلية الترعية الريامية الترعية الريامية دعميد 
 بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية المتفرغ ددكية كلية  أ تاذ طرق التدرييأ.د/  امل عبد المجيد قنصوة.   -2

 الترعية الريامية لشجكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة األ ل  / جامعة أ يك  )مشرفار(
 أ تاذ المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلية الترعية الريامية / جامعة أ.د/ عماد أبو القاس  محمد.         -3

 )مناقشار( جنكب الكاد 
 أ تاذ طرق التدريي بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بهاء سيد محمود حسانين.      أ.د/ -4

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مناقشار(
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم ) دقرار

 وافق المجلس. :القرار

إقترا  تشجية لجنة المناقشة دالحجم لل حث المقدم من ال احث/ حسن حمرزة ع راس. المقيرد بقسرم المنراهج دتردريي الترعيرة  -8675
"تقـــويمـبرنـــ مجـا تربيـــةـالريامررية )دافرررد كررركيتي( للحصررركل علرررض درجرررة الماجسررتير فررري الترعيرررة الريامرررية بعنررركان 

 ن السادة: ما ري ضيةـا تع يم ـب  مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كويت"ـ
 أ تاذ المناهج دطرق تدريي الترعية الريامة المتفرغ بقسم المناهج دتدريي محمود عبد الحلي  عبد الكري .   أ.د/  -1

 (مشرفار / جامعة أ يك  )األ ل  كلية الترعية الريامية الترعية الريامية دعميد 
 أ تاذ طرق التدريي بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بهاء سيد محمود حسانين.      أ.د/ -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
 أ تاذ طرق تدريي الترعية الريامية درئيي قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية أ.د/ عاص  صابر راشد.      -3

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مناقشار(
 أ تاذ المناهج دطرق التدريي بجلية الترعية الريامية / جامعة جنكب الكاد  )مناقشار(أ.د/هاني الدسوقي إبراهي .   -4

م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225قم )دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا ر 

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تشررجية لجنررة المناقشررة دالحجررم لل حررث المقرردم مررن ال احررث/ مسرراعد عررادل محمررد. المقيررد بقسررم المنرراهج دترردريي  -8676
"برنـ مجـتـلرياـوصـقمــــالترعية الريامرية )دافرد كركيتي( للحصركل علرض درجرة الماجسرتير فري الترعيرة الريامرية بعنركان 
 من السادة: مع م ـا تربيةـا بلنيةـأثن ءـا خلمةـف ـضوءـا كف ي تـا مهنيةـبلو ةـا كويت"ـ
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                                         (8) 
 أ تاذ تدريي كرة اليد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية  مال سليمان حسن علي.   أ.د/  -1

 (مناقشار / جامعة أ يك  )لشجكن التعليم دالطالب كلية الترعية الريامية ددكية 
 أ تاذ طرق تدريي الترعية الريامية درئيي قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية أ.د/ عاص  صابر راشد.         -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
 المناهج دطرق التدريي بجلية الترعية الريامية / جامعة جنكب الكاد  )مناقشار( أ تاذأ.د/هاني الدسوقي إبراهي .   -3
 أ تاذ الكرة الطائرة بقسم المناهج دتدريي الترعية الرعامية بجلية الترعية الريامية أ.د/ إيمان سيد أحمد.        -4

 / جامعة أ يك  )مشرفار(
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192ة الريامررية بجلسرررته رقررم )بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيررر

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تشررجية لجنررة المناقشررة دالحجررم لل حررث المقرردم مررن ال احررث/ علررد العزيررز  ررعكد علررد العزيررز علررد ،. المقيررد بقسررم  -8677
"برنـ مجــالمناهج دتدريي الترعية الريامية )دافرد كركيتي( للحصركل علرض درجرة الماجسرتير فري الترعيرة الريامرية بعنركان 

 من السادة: ذـا مرم ةـاإلبتلائيةـبلو ةـا كويت"ـمقتربـ بعضـا مه راتـا مركيةـا س سيةـ تالمي
 أ تاذ طرق التدريي بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية المتفرغ ددكية كلية  امل عبد المجيد قنصوة.  أ.د/  -1

 الترعية الريامية لشجكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة األ ل  / جامعة أ يك  )مناقشار(
 أ تاذ طرق التدريي بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بهاء سيد محمود حسانين.      أ.د/ -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
 لللنات  جلية الترعية الرياميةالترعية الريامية ب تدرييأ تاذ المناهج دطرق   . لمياء محمد إبراهي  مرسي أ.د/ -3

 )مناقشار( حلكان/جامعة بالجزيرة 
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تشررجية لجنررة المناقشررة دالحجررم لل حررث المقرردم مررن ال احررث/ علرري علررد السررالم علرري. المقيررد بقسررم المنرراهج دترردريي  -8678
"يالقـةـا تمصـيمـا معرفـ ــــالترعية الريامية )دافد ككيتي( للحصكل علض درجة الماجستير في الترعية الريامية بعنكان 

 من السادة: مرم ةـا متوسطةـبلو ةـا كويت"ـبمستوىـا لاءـا مه ريـف ـكرةـا قلمـ تالميذـا 
 أ تاذ تدريي كرة السلة بقسم المناهج دتدريي الترعية الرياميةعادل حسني السيد الشواف.        أ.د/  -1

 (مشرفار بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )
 أ تاذ تدريب كرة القدم بقسم التدريب الريامي دعلكم الحركة أ.د/ أشرف محمد موسى.       -2

 دعميد كلية الترعية الريامية / جامعة جنكب الكاد  )مناقشار(
 أ تاذ الكرة الطائرة بقسم المناهج دتدريي الترعية الرعامية بجلية الترعية الريامية أ.د/ إيمان سيد أحمد.        -3

 / جامعة أ يك  )مناقشار(
 أ تاذ مساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص تدريي الكرة الطائرة .د/ بكر أنور تهامي محمد. أ.م -4

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225نة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )دقرار لج

 وافق المجلس. :القرار



 10 )مـا بعده صفحة      (

                                         (9) 
 

إقترررا  تشررجية لجنررة المناقشررة دالحجررم لل حررث المقرردم مررن ال احررث/ علررد ، إبررراليم علررد ،. المقيررد بقسررم المنرراهج دترردريي  -8679
"تـأثيرـبرنـ مجـتع يمـ ــــالترعية الريامية )دافد ككيتي( للحصكل علرض درجرة الماجسرتير فري الترعيرة الريامرية بعنركان 

 من السادة:   ص ـا ومـا ث نويـبلو ةـا كويت"ـإلتق نـوتثبيتـمه راتـكرةـا قلمـا منهجيةـ
 أ تاذ بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص كرة طائرة أيمن عبده محمد.   أ.د/  -1

 (مشرفار جلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )ب
 دألعاب المضربأ تاذ كرة القدم بقسم نظريات دتطليقات األلعاب الجماعية أ.د/ عمر أحمد علي.   -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة المنيا )مناقشار(
 أ تاذ مساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص مسابقات محمد صالح أحمد فالح.     د/م.أ. -3

 الميدان دالمضمار بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مناقشار(
 أ تاذ مساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص ألعاب المضربأ.م.د/ مروة صبري إبراهي .     -4

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225ا رقم )دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست 

 وافق المجلس. :القرار

إقترا  تشجية لجنة المناقشة دالحجم لل حث المقدم من ال احث/ محمد ج اد صعف . المقيد بقسم المنراهج دتردريي الترعيرة  -8680
ــ ــالريامرررية )دافرررد كررركيتي( للحصررركل علرررض درجرررة الماجسرررتير فررري الترعيرررة الريامرررية بعنررركان  ــ مجـتع يمـ ــأثيرـبرنـ "تـ

ــةــــــــ ــةـا متوســطةـبلو  ــمـمهــ راتـكــرةـا قــلمـ تالميــذـا مرم  ــىـتع  بتســتخلامـمواقــ ـا  عــاـا تن فســيةـي 
 من السادة: ا كويت"ـ

 أ تاذ تدريي كرة السلة بقسم المناهج دتدريي الترعية الرياميةعادل حسني السيد الشواف.        أ.د/  -1
 (مناقشار جامعة أ يك  )بجلية الترعية الريامية / 

 أ تاذ بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص كرة طائرة أيمن عبده محمد.   أ.د/  -2
 (مشرفار جلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )ب

 أ تاذ كرة القدم بقسم نظريات دتطليقات األلعاب الجماعية دألعاب المضربأ.د/ عمر أحمد علي.   -3
 الترعية الريامية / جامعة المنيا )مناقشار(بجلية 

م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تشررجية لجنررة المناقشررة دالحجررم لل حررث المقرردم مررن ال احررث/ مصررطفض عطيررة عطيررة. المقيررد بقسررم العلرركم الترعكيررة  -8681
"برن مجـإرشـ ليـنفسـ ـــدالنفسية الريامية )من المارس( للحصكل علض درجة الماجستير في الترعية الريامية بعنركان 

مررن  تع ـيمـا س ســ ـا مم رسـينـ  نشــ طـا ري ضـ "ــــ  مـلـمـنـســ وتـا تنمـرـ ــلىـتالميـذـا م قــةـا ث نيـةـمــنـاـــــ
 السادة: 
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                                         (10) 
 أ تاذ علم النفي الريامي بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةعبد الحكي  رزق عبد الحكي .     أ.د/  -1

 (مشرفار / جامعة أ يك  ) لشجكن الدرا ات العليا دال حك  كلية الترعية الرياميةددكية 
 أ تاذ علم النفي الريامي درئيي قسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةعماد سمير محمود.     أ.د/  -2

 (مناقشار / جامعة أ يك  ) جلية الترعية الرياميةب
 بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةأ تاذ علم النفي الريامي أ.د/ أحمد عبد العاطي حسين.   -3

 بجلية الترعية الريامية / جامعة جنكب الكاد  )مناقشار(
 أ تاذ مساعد بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم إجتماع ريامي د/ شيماء علي محمد لولي.  -4

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
 أ تاذ مساعد بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم نفي ريامي أحمد. د/ مصطفى هاش   -5

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  )مشرفار(
م  دقررار 8/2/2021( المنعقردة بتراريخ 84بناءر علض مكافقة مجلي قسرم العلركم الترعكيرة دالنفسرية الريامرية بجلسرته رقرم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225 حك  بجلست ا رقم )لجنة الدرا ات العليا دال

 وافق المجلس. :القرار

ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
إقتررررا  تسرررجية ال حرررث المقررردم مرررن ال احرررث/ أحمرررد أبرررك الحمرررد ر ررراد. المررردرس المسررراعد بقسرررم اإلدارة الريامرررية دالتررررديح  -8682

"إســتراتيجيةـمقترمــةـ تطــويرـاإلتمــ لـا مصــريـللحصركل علررض درجرة دكترركراه الفلسررفة فري الترعيررة الريامررية بعنركان 
 إل راف من السادة:دتشجية هيجة ا  كرةـا قلمـف ـضوءـرؤيةـاإلتم لـا لو  "

 أ تاذ الترديح الريامي بقسم اإلدارة الريامية دالترديح أ.د/ إبراهي  حسين إبراهي .               -1
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

 أ تاذ مساعد بقسم اإلدارة الريامية دالترديح تمصص إدارة أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو اليزيد.     -2
 الدفاع عن النفي بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك ريامات 

 مدرس بقسم اإلدارة الريامية دالترديح تمصص إدارة كرة القدمد/ هيس  صالح عبد الجواد.            -3
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

م  دقررار لجنرة 1/2/2021المنعقردة بتراريخ ( 182بناءر علض مكافقرة مجلري قسرم اإلدارة الريامرية دالتررديح بجلسرته رقرم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تسررجية ال حررث المقرردم مررن ال احررث/ تررامر طلعررا أبررك زيررد محمررد. المقيررد بقسررم المنرراهج دترردريي الترعيررة الريامررية  -8683
"تـأثيرـإسـتخلامـنمـوذجـب رمـ نـفـ ــــــ)من المارس( للحصكل علض درجة دكتكراه الفلسفة في الترعيرة الريامرية بعنركان 

 دتشجية هيجة اإل راف من السادة:  ث ن ـاإليلالي"تع مـا مه راتـا منهجيةـف ـكرةـا يلـ تالميذـا ص ـا
 أ تاذ كرة اليد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية أ.د/  مال سليمان حسن.          -1

 ددكية كلية الترعية الريامية لشجكن التعليم دالطالب / جامعة أ يك 
 أ تاذ كرة اليد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلية الترعية أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب.    -2

 الريامية / جامعة أ يك 
 أ تاذ كرة اليد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلية الترعية أ.د/ حنان محمد أحمد جعيصة.    -3

 الريامية / جامعة أ يك 
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192رعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الت
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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                                         (11) 
إقترا  تسجية ال حث المقدم من ال احث/ محمد أحمد محمكد محمد. المقيرد بقسرم العلركم الترعكيرة دالنفسرية الريامرية )مرن  -8684

"تأثيرـبرنـ مجـنفسـ ـي ـىـبعـضـا م ـ هرــــــالمارس( للحصكل علض درجة دكتكراه الفلسفة في الترعية الريامية بعنركان 
  ئيينـا ري ضـيينـا عـ م ينـبـو ارةـا شـب اـوا ري ضـة"ـــــا نفسيةـومستوىـجولةـا مي ةـا و يفيةـ ـلىـا خصـــ

 دتشجية هيجة اإل راف من السادة:
 أ تاذ علم النفي الريامي بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1

 ددكية كلية الترعية الريامية لشجكن الدرا ات العليا دال حك  / جامعة أ يك 
 أ تاذ أصكل الترعية الريامية بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةأ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد.     -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
 مدرس بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم نفي رياميد/ أالء أحمد محمد الطاهر.  -3

 عة أ يك بجلية الترعية الريامية / جام
م  دقررار 8/2/2021( المنعقردة بتراريخ 84بناءر علض مكافقة مجلي قسرم العلركم الترعكيرة دالنفسرية الريامرية بجلسرته رقرم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تسررجية ال حررث المقرردم مررن ال احثررة/ أيررة علرري عمررر علررد الحرراف . المقيرردة بقسررم العلرركم الترعكيررة دالنفسررية الريامررية  -8685
"تـأثيرـبرنـ مجـنفسـ ـي ـىـمسـتوىــــــ)من المارس( للحصكل علض درجة دكتركراه الفلسرفة فري الترعيرة الريامرية بعنركان 

دتشرجية هيجرة اإل رراف مرن   مصـ بينـبضضـرو ـا ركبـة"ـــبعضـا م  هرـا نفسيةـوسريةـا شف ءـ ـلىـا اليبـينـاــ
 السادة:

 أ تاذ علم النفي الريامي درئيي قسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةأ.د/ عماد سمير محمود.   -1
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

 بقسم علكم الصحة الرياميةأ تاذ اإلصابات الريامية دالتأهية اللدني أ.د/ محمود فاروق صبره.     -2
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

 مدرس بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم نفي رياميد/ محمد السيد شاكر.      -3
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

م  دقرار 8/2/2021( المنعقدة بتاريخ 84رقم )بناءر علض مكافقة مجلي قسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية بجلسته 
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترررا  تسررجية ال حررث المقرردم مررن ال احثررة/ لميرراء  رريد علررد الرررحيم. المقيرردة بقسررم العلرركم الترعكيررة دالنفسررية الريامررية )مررن  -8686
"تأثيرـبرنـ مجـ  متط بـ تـا تربويـةـي ـىـــــالمارس( للحصكل علض درجة دكتكراه الفلسفة في الترعية الريامية بعنركان 

دتشرجية  مركيً ـا مم رسينـ  نشـ طـا ري ضـ ـبج معـةـأسـيوط"ــــمستوىـبعضـا مه راتـا مي تيةـ لىـا مع قينـ
 هيجة اإل راف من السادة:

 أ تاذ أصكل الترعية الريامية بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةأ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد.     -1
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

 سم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم أ تاذ مساعد بقد/ شيماء علي محمد لولي.    -2
 إجتماع ريامي بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

 أ تاذ مساعد بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم د/ مصطفى هاش  أحمد.        -3
 نفي ريامي بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

م  دقررار 8/2/2021( المنعقردة بتراريخ 84قسرم العلركم الترعكيرة دالنفسرية الريامرية بجلسرته رقرم )بناءر علض مكافقة مجلي 
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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                                         (12) 
ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

إقترررا  تسررجية ال حررث المقرردم مررن ال احررث/ أحمررد محمرركد عطيررة بميررا. المعيررد بقسررم المنرراهج دترردريي الترعيررة الريامررية  -8687
"برن مجـأنشـطةـمركيـةـ تنميـةـا قـلراتـاإللراكيـةــــــللحصكل علض درجة الماجستير في الترعية الريامية بعنكان 

 دتشجية هيجة اإل راف من السادة :  برايمـكرةـا قلم"ـا مركيةـوأثرهـي ىـمستوىـا لاءـا مه ري
 أ تاذ طرق التدريي بقسم المناهج دتدريي الترعية الرياميةأ.د/ بهاء سيد محمود.    -1

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
 مدرس بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص تدريي كرة القدمد/ عصام محمود علي.    -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
 مدرس بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص هككي الميداند/ أحمد عادل تمي .       -3

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترا  تسجية ال حث المقدم من ال احث/ محمكد حمدان  يد أحمرد. المقيرد بقسرم المنراهج دتردريي الترعيرة الريامرية )مرن  -8688
"ممــللاتـتقيــيمـاــ لاءـفــ ـمقــررـأس ســي تـالمرارس( للحصرركل علرض درجررة الماجسرتير فرري الترعيرة الريامررية بعنركان 

 دتشجية هيجة اإل راف من السادة : "ج معةـأسيوطـ–ا تمرين تـ طالاـك يةـا تربيةـا ري ضيةـ
 أ تاذ المناهج دطرق التدريي المتفرغ بقسم المناهج دتدريي أ.د/ محمود عبد الحلي  عبد الكري .    -1

 الترعية الريامية دعميد كلية الترعية الريامية األ ل  / جامعة أ يك 
 الريامية تمصص تدريي جم از مدرس بقسم المناهج دتدريي الترعيةد/ حسين أحمد الحاج.        -2

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
 مدرس بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص تمريناتد/ رانيا صديق عبد اللطيف.    -3

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192)بنرراءر علرررض مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم 

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترا  تسجية ال حث المقدم من ال احث/ حاتم محمد حامد. المقيد بقسم المناهج دتردريي الترعيرة الريامرية )مرن المرارس(  -8689
"برن مجـتربيـةـمركيـةـوأثـرهـي ـىـتنميـةـا مهـ راتـــــــللحصكل علض درجة الماجستير في الترعية الريامية بعنكان 

 ية هيجة اإل راف من السادة :دتشج ا مركيةـا س سيةـ  تالميذـذويـا ش مـا لم غ "
 أ تاذ طرق التدريي المتفرغ بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية أ.د/  امل عبد المجيد قنصوة.    -1

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
 أ تاذ العصلية دالنفسية بجلية الطب / جامعة أ يك أ.د/ محمد عبد الرحمن محمد.    -2
 أ تاذ مساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية تمصص ألعاب المضربأ.م.د/ مروة صبري إبراهي .       -3

 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 
م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناءر علض مكافقة مجلي قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلسته رقم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225 ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )دقرار لجنة الدرا

 وافق المجلس. :القرار



 14 )مـا بعده صفحة      (

                                         (13) 
إقترررا  تسررجية أبحررا  الماجسررتير للطررالب الكافرردتن الكرركيتيين األترري أ ررمائ م بقسررم المنرراهج دترردريي الترعيررة الريامررية    -8690

م  7/2/2021( المنعقررردة بتررراريخ 192مكافقررة مجلررري قسررم المنررراهج دترردريي الترعيرررة الريامررية بجلسرررته رقررم ) بنرراءر علرررض
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 

 هيئةـاالشرا  ينوانـا رس  ة اسمـا ب مث م
مسرتكى أداء  تعليمي مقترر  لتحسرين الرذكاء الحركري علرضبرنامج  عبد هللا فهد دويبي فراج  -1

علرري الرر طن بددلررة  الم ررارات األ ا ررية للملترردئين لسرر احه الزحرر 
 الككيا

 أ.د/ عماد سمير محمود
 أ.د/حنان محمد أحمد جعيصه

 د /عزه  مال بدر
 تررررررأثير برنررررررامج تعليمرررررري بى ررررررتراتيجية كيلررررررر علررررررض مسررررررتكى أداء عثمان بدر عبد هللا جعدان  -2

 الم ارات األ ا ية في ريامه الس احة بددله الككيا
 أ.د/ عادل حسني السيد

 د /عزه  مال بدر
برنامج تعليمي با تمدام نمكذس المصائص األ ا ية دأثرره علرض  محمد فالح فهيد حراس  3

مسرررررتكى أداء الم رررررارات األ ا رررررية فرررررض ريامررررره السررررر احة بددلررررره 
 الككيا

 أ.د/ عادل حسني السيد
  مال بدرد /عزه 

برنرررامج العررراب ترعكيرررة مقترررر  لتنميرررة اللياقرررة الحركيرررة دالم رررارات  حسن مطلق حس  سرور  4
األ ا رررية لتالميرررذ الصرررفكف الثالثرررة األدلررري مرررن مرحلرررة التعلررريم 

 امبتدائي بددلة الككيا

 أ.د/ عاص  صابر راشد
 أ.د/ ياسر حسن حامد

 د/ رانيا صديق عبد اللطيف
برنرررامج ترعيرررة حركيرررة مقترررر  لألطفرررال ذد  الضرررع  فررري امداء  سال  عبدهللا محمد حديد  5

الحركرررري لتالميررررذ الصررررفكف الثالثررررة األدلررررض مررررن مرحلررررة التعلرررريم 
 امبتدائي بددلة الككيا

 أد/ عاص  صابر راشد
 د/ رانيا صديق عبد اللطيف

 سارة سلطان محمد سلطان  6
 

( 1دترررردريي العرررراب المضرررررب )اخت ررررار معرفرررري فرررري مقرررررر أداء 
لطالب قسم الترعية اللدنية بجلية الترعيرة األ ا رية دال يجرة العامرة 

 للتعليم التطليقي بددلة الككيا

 أ.د/ حنان محمد احمد
 أ.م.د/ مروه صبري ابراهي 
 د/ دينا عبد الرحي  مهنى

 محمد فالح نج  رخيص  7
 

بجليررة الترعيررة محترركى مقتررر  لمقرررر طرررق ترردريي الترعيررة اللدنيررة 
 األ ا ية دال يجة العامة للتعليم التطليقي بددلة الككيا

 عبدالوهاب أحمد  أ.د/ مصطفي
 د/والء بدري  امل علي

( 2العرررراب المضرررررب ) اخت ررررار معرفرررري فرررري مقرررررر أداء دترررردريي يوسف طارق محمد ابراهي   8
 الترعيرة األ ا رية دال يجرة العامرة لطالب قسم الترعية اللدنية بجلية
 للتعليم التطليقي بددلة الككيا"

 أ.د/ حنان محمد احمد
 أ.م.د/ مروه صبري ابراهي 
 د/ دينا عبد الرحي  مهنى

بددلررة  صررعكعات ترردريي مقرررر الترعيررة اللدنيررة بالمرحلررة األبتدائيررة محمد عبد الرزاق عايش  9
 الككيا "

 أ.د/  مال سليمان حسن
 د / شيماء ماهر أحمد

 عبد الرحمن ماجد مرزوق  10
 

ترررأثير برنرررامج تعليمررري مقترررر  با رررتمدام الك رررائ  المتعرررددة علرررض 
تعلم   احة الزح  علض ال طن لطالب قسم الترعية اللدنية بجلية 

 الترعية األ ا ية دال يجة العامة للتعليم التطليقض بددلة الككيا

 أ.د/حنان محمد أحمد جعيصه
 د /عزه  مال بدر

 عثمان عبد هللا محمد هزاع  11
 

 أ.د/  مال سليمان حسن على بددلة الككيا صعكعات تدريي مقرر كرة اليد بالمرحلة الثانكية
 د/ محمد عوض عبد الحلي 

 أحمد حامد طريجي صالح  12
 

تقيرررررريم الممار ررررررات الم نيررررررة لمعلمررررررض الترعيررررررة اللدنيررررررة بالمرحلررررررة 
 الككياالمتك طة في مكء معاتير الجكدة بددلة 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 د / شيماء ماهر أحمد

 أ.د/مصطفى احمد عبد الوهاب بددلة الككيا " محتك  للرنامج كرة اليد لطالب المرحلة الثانكية ناصر هويدى صحن  13
 د/محمد عوض عبد الحلي 



 15 )مـا بعده صفحة      (

(14) 
 هيئةـاالشرا  ينوانـا رس  ة اسمـا ب مث م

 فهد سعد عيد ميزر عيد  14
 

الكتردني مقتر  لتنمية الكفايات التدريسرية للطالرب المعلرم برنامج 
في مقرر التدريب الميداني بجلية الترعية األ ا ية دال يجرة العامره 

 للتعليم التطليقي بددلة الككيا

 ا.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب
 وليد محمد  حسين د/

بجليررة الترعيررة األ ا ررية ( بقسررم الترعيررة اللدنيررة 1مقرررر السرر احة ) خالد نواف خالد محمد  15
 دال يجة العامه للتعليم التطليقي بددلة الككيا

 أ.د/ صالح محمد صالح
 عبد الوهاب أحمد أ.د/ مصطفي

 محمد غازى ضبيب رفاعى  16
 

 تقكيم بعض برامج تعليم الس احة في األندية بددلة الككيا 
 

 أ.د/ عمرو محمد ابراهي 
 د/ دينا عبد الرحي  مهنى

تطليرر  م ررادا إدارة الجرركدة الشرراملة دعالقت ررا بالكفايررات الم نيررة  محمد يوسف فاضل عايد  17
 )درا ة ميدانية( لمعلمي الترعية اللدنية بددلة الككيا

 ا.د/ أيمن عبده محمد محمد
 أ.م.د/ شيماء صالح سيد

 د/أحمد يوسف محمد حسن
 ناصر تر ى شنيف فالح  18

 
الم ارات الحركية األ ا ية المرت طة تأثير برنامج تعليمي لتنمية 

 (  نه12- 9من ) بالم ارات األ ا ية في كرة القدم للتالميذ
 ا.د/ جمال محمد على

 ا.د/ أيمن عبده محمد محمد
 محمد ناصر خلف عبيد   19

 
بنرراء مقرررر ثقررافي مقتررر  فرري الترعيررة اللدنيررة لطررالب كليررة الترعيررة 

 التطليقي بددلة الككيااأل ا ية دال يجة العامة للتعليم 
 أ.د/ عاص  صابر راشد

 د/خالد أبو السعود عبد هللا
تأثير ا تمدام خرائ  المفاليم علض التحصرية المعرفرض دالم رارى  ناصر بدر عبد هللا على  20

م رررارات الكررررة الطررائرة لتالميرررذ الصررر  األدل الثرررانك   فرري بعرررض
 بددلة الككيا

 ا.د/ أيمن عبده محمد محمد
 مروة صبرى ابراهي ا.م.د/ 

تقركيم أنشررطة الجكالررة بجامعررة الككيررا فرري مرركء من رراس المنظمررة  الحميدي عبد هللا محمد  21
 الكشفية العرعية

 أ.د/محمود عبدالحلي  عبدالكري  
 أ.د/ حازم  مال الدين عبدالعظي 

 د / شيماء ماهر أحمد
 تر ى أحمد محمد حمد  22

 
 اللدنيررررة بجليررررة الترعيررررة محررررددات التحرررراق الطررررالب بقسررررم الترعيررررة

 األ ا ية دال يجة العامة للتعليم التطليقي بددلة الككيا
 أ.د/ بهاء سيد محمود
 د/ محمد حسن السيد

 أنور محمد رشيد خليف  23
 

فرررررض درس  دليرررررة إر رررررادى للمعلمرررررين لمكاج رررررة صرررررعكعات الرررررتعلم
 الترعية اللدنية بالمرحلة امبتدائية بددلة الككيا

 محمودأ.د/ بهاء سيد 
 د/ محمد حسن السيد

 محمد حمود محمد عوض  24
 

تأثير مرجر  دحردة تعليميرة با رتمدام تحليرة الم مرة علرض مسرتكى 
األداء الم ررررارى فررررض كرررررة القرررردم لطررررالب المرحلررررة الثانكيررررة بددلررررة 

 الككيا

 ا.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ احمد محمد حسين

لتأهيرررة معلمررري الترعيرررة اللدنيرررة أثنررراء المدمرررة فررري برنرررامج مقترررر   خالد تعار فيحان تعار  25
 مكء جكدة التعليم دامعتماد بددلة الككيا

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 د/ رانيا صديق عبد اللطيف

 عبد هللا فالح مطلق هذال  26
 

برنامج تدريلي مقتر  لتحسين الكفايات التدريسرية لمعلمري الترعيرة 
 التعليمية بددلة الككيا" اللدنية أثناء المدمة بىدارة األحمد 

 أ.د/  امل عبد المجيد قنصوة
 أ.م.د/ بكر أنور تهامي محمد
 د/ حسين أحمد الحاج حمود

اتجاهررات مرردراء المرحلررة المتك ررطة بددلررة الككيررا نحررك الريامررة  عبد الرحمن هادي فاح بتال   27
 المدر ية دعالقت ا بمشاركة التالميذ  

 أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب 
 د/ أحمد  يوسف محمد حسن 

 سلطان فالح ثوينى سعيد  28
 

 تصميم اخت ار معرفض لمدرعي كرة القدم  بددلة الككيا  
 

 أ.د/جمال محمد على  
 د / ليلى عبدهللا حامد

 



 16 )مـا بعده صفحة      (

(15) 
 هيئةـاالشرا  ينوانـا رس  ة اسمـا ب مث م

ترررأثير برنرررامج تعليمررري با رررتمدام الم اريرررات المصررر رة علرررض أداء  عبد العزيز بندر عبد هللا  29
 بعض م ارات كرة القدم األ ا ية  لللراعم بددلة الككيا 

 أ.د/ جمال محمد على
 د/ خالد أبو السعود عبد هللا

المرحلرررررة  نحرررررك الترعيرررررة اللدنيرررررة لرررررد  تالميرررررذ المفررررراليم الماطجرررررة فرحان حمد فرحان حسن  30
 المتك طة بددلة الككيا 

 أ.د/محمود عبدالحلي  عبدالكري  
 د / شيماء ماهر أحمد

درس الترعيرررة  دليرررة أر ررراد  للمعلمرررين لررردمج أطفرررال التكحرررد فررري محمد سعد محمد الحميدي  31
 اللدنية بددلة الككيا

 أ.د/كمال سليمان حسن علي
 أ.د/ مصطفى عبد المحسن
 د/محمد عوض عبد الحلي 

 خالد سعد عجب سعد  32
 

ترأثير ا ررتمدام إ ررتراتيجية الررتعلم حتري الررتمجن علرري مسررتك  أداء 
بعرررض م رررارات كررررة القررردم ال جكميرررة لتالميرررذ المرحلرررة المتك رررطة 

 بددلة الككيا"

  محمود أ.د/ محمد ابراهي 
 د/ رانيا صديق عبد اللطيف

التعليمية علي مستك  أداء  تأثير برنامج تعليمض با تمدام الم ام سعد نايف خليفة مفرج  33
 بعض الم ارات األ ا ية للراعم تني الطادلة بددلة الككيا

 أ.د/ حنان محمد احمد
 أ.م.د/ مروه صبري ابراهي 
 د/ دينا عبد الرحي  مهنى

 اعجمى مساعد اعجمى  34
 

الدرا ررررية  درا ررررة تحليليررررة لمفرررراليم الترعيررررة اللدنيررررة فررررض المنرررراهج
 بددلة الككيابمرحلة التعليم امبتدائي 

 أ.د/ عاص  صابر راشد
 د/خالد أبو السعود عبد هللا

 جابر أحمد محمد عبد هللا  35
 

الترعيرررررة  معررررراتير م نيرررررة معاصررررررة لتقيررررريم األداء الم نررررري لمعلمررررري
 اللدنية للمرحلة المتك طة بددلة الككيا

 أ.م/  امل عبد المجيد قنصوه
 د/ أحمد  يوسف محمد حسن

 خلف عوض خلف منور  36
 

ترعيررة بدنيررة مقتررر  لتالميررذ الصررفكف الثالثررة األدلررض مررن  ى محتررك 
 مرحلة التعليم امبتدائي في مكء األهداف بددلة الككيا

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 د. بسام السيد محمد

 سال  فهد ناشي راشد سال   37
 

التكجي يرررة بددلرررره  رمرررا معلمررري الترعيررره اللدنيررررة عرررن الممار رررات
 الككيا

 راشدأ.د/ عاص  صابر 
 د/ وليد محمد حسين

برنررامج تعليمررري با ررتمدام ا رررتراتيجية اللعررب الترعرررك  داثرررة علرررض  فهد محمد محسن حسين  38
مسررررتكى بعررررض الم ررررارات الحركيررررة األ ا ررررية للتالميررررذ المعرررراقين 

 ذهنيا القابلين للتعلم بددلة الككيا

 أ.د/  مال سليمان حسن على
 د/ محمد عوض عبد الحلي 

 شاكرد/ محمد السيد 
للمرحلررة المتك ررطة  دليررة إر رراد  مقتررر  لمعلمرري الترعيررة اللدنيررة مبارك ماجد عبد هللا  39

 بددلة الككيا
 أ.د/ عادل حسني السيد

 د/ والء بدري  امل
 مشارى حطاب حاج  حسن  40

 
برنررامج  تعليمرري مقتررر  لتنميررة الررذكاء المططرري للررراعم كرررة القرردم 

 بددلة الككيا"
 المجيد قنصوةأ.د/  امل عبد 

 أ.د/ عبدالحكي  رزق عبدالحكي 
 د/ أحمد محمد حسين

 ناصر مطلق الحميدي  41
 

رمررررررا الطالررررررب المعلررررررم عررررررن المرررررردمات اإل رررررررا ية فرررررري مقرررررررر        
الترعيرررررررررررة العمليرررررررررررة  بقسرررررررررررم الترعيرررررررررررة اللدنيرررررررررررة بجليرررررررررررة الترعيرررررررررررة        

 األ ا ية دال يجة العامة  للتعليم التطليقي بددلة الككيا "

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 بسام السيد محمد /د

 عبد العزيز محمد عبد هللا  42
 

تصرررميم دليرررة ار رررادى فرررض كررررة اليرررد لمعلمرررض المرحلرررة امبتدائيرررة 
 بددلة الككيا "

 كمال سليمان حسن علي  أ.د/
 محمد عوض عبد الحلي  د/

 

 وافق المجلس. :القرار
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(16)  

بنراءر إقترا  تسجية أبحا  الماجستير للطالب الكافردتن الكركيتيين األتري أ رمائ م بقسرم علركم الصرحة الريامرية   -8691
م  دقررار لجنرة 8/2/2021( المنعقردة بتراريخ 79علض مكافقة مجلي قسم علركم الصرحة الريامرية بجلسرته رقرم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )
 

 هيئةـاالشرا  ينوانـا رس  ة اسمـا ب مث م
تررررأثير برنررررامج تمرينررررات تأهيليررررة مشرررراب ة لررررألداء علررررض إ ررررتعادة  أحمد عايض حمود المطيري  -1

الكفررررراءة الك يفيرررررة لمفصرررررة الكتررررر  بعرررررد التمرررررزق الجزئررررري بررررركتر 
 العضلة الدالية للرياميين

 أ.د/ عماد الدين شعبان علي
 أ.د/ محمود فاروق صبره
 د/ محمد فاروق إبراهي 

ريامي لطالب المرحلة المتك طة زائد  صحي  برنامج إر اد  ضاري طالل بطي الشمري  -2
 الكزن بددلة الككيا

 أ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد
 د/ إسراء عطا المحمدي
 د/ أحمد محمود عثمان

التسرررررر يالت تررررررأثير برنررررررامج تمرينررررررات تررررررأهيلي بى ررررررتمدام تقنيررررررة  سعد حسن صالح طاهر -3
العصلية العضلية علض العضلة الضامة للفمذ المصرابة برالتمزق 

 الجزئي للرياميين

 أ.د/ سمير محمد محي الدين
 أ.د/ عماد الدين شعبان علي

 أ.د/ محمود فاروق صبره
 

ـ

 وافق المجلس. :القرار

ـ)قيلـطالاـلراس تـي ي (
م   بنراءر علرض 2020/2021للعرام  الجرامعي بصرفة ملدئيرةإقترا  قيد ال احثين الككيتيين األتري أ رمائ م بمرحلرة الردكتكراه  -8692

ما درد من السيد أ.د/ نائب رئيي الجامعة لشرجكن الدرا رات العليرا دال حرك  دمكافقرة لجنرة جنرة الدرا رات العليرا دال حرك  
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225بجلست ا رقم )

ـا قسمـاإلسم
 اإلدارة الريامية دالترديح علد الرحمن محمد علد الرحمن -1
 ف د عادل محمد إبراليم -3 التدريب الريامي دعلكم الحركة أحمد عصام إبراليم محمد صالح محمد الكندر   -2
  علكم الصحة الريامية ناصر حسن تركي حسن بطي العتيلي -4

 وافق المجلس. :القرار

ـ)إي لةـقيلـطالاـلراس تـي ي (ـ
إقترا  إعادة قيد ال احث/ حمد  محمد عليكه علرد الررحيم. بمرحلرة  الردكتكراه بقسرم التردريب الريامري دعلركم الحركرة )مرن  -8693

م   علمار بأنه  دد الر كم الدرا ية المقررة  بناءر علض مكافقرة مجلري قسرم التردريب 2020/2021المارس( للعام  الجامعي
م دمكافقرة لجنررة جنرة الدرا رات العليرا دال حررك  7/2/2021( المنعقردة بتراريخ 198الريامري دعلركم الحركرة بجلسرته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225بجلست ا رقم )
 وافق المجلس. :القرار

ـ)إ ض ءـتجميلـقيلـطالاـلراس تـي ي (
 مير عز العررب خليفرة. بمرحلرة الماجسرتير بقسرم التردريب الريامري دعلركم إقترا  إل اء تجميد قيد ال احث/ علد الرحمن  -8694

م   علمرار بأنره  ردد الر ركم الدرا رية المقرررة  بنراءر 2020/2021الحركة )من المرارس( دتنتظامره بالدرا رة للعرام  الجرامعي
م دمكافقررة 7/2/2021 ( المنعقرردة بترراريخ198علررض مكافقررة مجلرري قسررم الترردريب الريامرري دعلرركم الحركررة بجلسررته رقررم )

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225لجنة جنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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(17)  

ـ)تأجيالتـطالاـلراس تـي ي (
 إقترررا  تأجيررة قيررد ال احررث/ مشررعة مسررلم مك ررض مضررحي الر رريد . بمرحلررة الماجسررتير بقسررم الترردريب الريامرري دعلرركم -8695

م نظررار لظردفره التري 2021/2022م إلرض العرام الجرامعي القرادم 2020/2021الحركة )دافد كركيتي( مرن العرام  الجرامعي
تمنعه من التكاجد حاليار بمقر الدرا ة   بناءر علض ما درد مرن المجترب الثقرافي لسرفارة الككيرا بالقراهرة  دمكافقرة لجنرة جنرة 

 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )
 وافق المجلس. :القرار

م دأعت رار ت يرل م 2020/2021إقترا  تأجية إمتحانات ال احثين الككيتين األتي أ مائ م للددر األدل من العام  الجرامعي -8696
ءر علرض  الطلرب م غياب بعذر مقلكل نظرار لظردف جائحرة ككردنرا   بنرا2019/2020عن أداء إمتحانات العام المامي 

م  7/2/2021( المنعقردة بتراريخ 192المقردم مرن م دمكافقرة مجلري قسرم المنراهج دتردريي الترعيرة الريامرية بجلسرته رقرم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 ف د زاعر قطيم الحرعي -6 علد ، محمد  يحان المطير   -1
 م ارق مساعد عايض الر يد  -7  لطان ف اد  الم العجمي -2
 ف د عامر م ارق العجمي -8 فال  غزا  دغيمان المطير   -3
 مار  هزاع باجية الشمر   -9 خالد نكار علد العزيز العنز   -4
   خالد ناف  عكد العنز   -5

 وافق المجلس. :القرار

ـشئونـا تع يمـوا طالاـ:ـ:س لسً 
إلرض  22/3م لتصر ح مرن 2020/2021إقتررا  تعردتة مكاعيرد اإلمتحانرات العمليرة للفصرة الدرا ري األدل للعرام الجرامعي  -8697

 م.15/2/2021( المنعقدة بتاريخ 193م  بناءر علض مكافقة لجنة  جكن التعليم دالطالب بجلست ا رقم )28/3/2021
 وافق المجلس. :القرار

م لتصرر ح مررن 2020/2021انررات برنررامج التعلرريم المفتررك  )اإلدارة الريامررية( للعررام الجررامعي إقترررا  تعرردتة مكاعيررد إمتح -8698
( المنعقرررردة بترررراريخ 193م  بنرررراءر علررررض مكافقررررة لجنررررة  ررررجكن التعلرررريم دالطررررالب بجلسررررت ا رقررررم )31/3/2021إلررررض  21/3
 م.15/2/2021

 وافق المجلس. :القرار

م   بنراءر علرض مرا درد 2020/2021بالتدريي للفصة الدرا ي الثاني للعام الجامعي أ ماء السادة القائمين إعتماد إقترا   -8699
 م.15/2/2021( المنعقدة بتاريخ 193من أقسام الكلية  دمكافقة لجنة  جكن التعليم دالطالب بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

)أ ا رررريات المالكمررررة( للفرقرررة الثانيررررة للعررررام الجررررامعي إقتررررا  تعرررردتة درجررررة الطالررررب/ محمرررد طرررره علرررري طرررره. فررري مقرررررر  -8700
درجة( نظرار لكجكد خطأ في رصرد الدرجرة برالكنتردل  ريا  بنراءر علرض مكافقرة  42درجة( إلض ) 22م من )2018/2019

 م.15/2/2021( المنعقدة بتاريخ 193لجنة  جكن التعليم دالطالب بجلست ا رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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(18)  

إقترا  قلكل العرذر المرمري المقردم مرن الطالرب/ حسرام عمراد الردتن علرد ،. المقيرد بالفرقرة الرابعرة عرن دخركل اإلمتحران  -8701
م     نظرررار إلصرراباته بفيررردس ككردنررا   2020/2021العملرري لمقرررر كرررة السررلة للفصررة الدرا رري األدل للعررام الجررامعي 

( المنعقرردة 193الطليررة   دقرررار لجنررة  ررجكن التعلرريم دالطررالب بجلسررت ا رقررم )بنرراءر علررض مررا درد مررن اإلدارة العامررة للشررجكن 
 م.15/2/2021بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:س بعً ـ
مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ دكية الكلية لشجكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة بشأن إقترا  إنشاء دحدة لتعليم الك ار  -8702

بالكلية دتتماذ الليات التي من  أن ا تحفيز الطالب علض المشاركة في مشردع تعليم الك ار  في مكء تكجي ات السيد 
 أ.د/ نائب رئيي الجامعة لشجكن خدمة المجتم  دتنمية الليجة.

 وافق المجلس. :القرار

 حرررررك . بشرررررأن تعررررردتة تشرررررجية مجلررررري إدارة مرررررذكرة مقدمرررررة مرررررن السررررريد أ.د/ دكيرررررة الكليرررررة لشرررررجكن الدرا رررررات العليرررررا دال -8703
 مجتب الكافدتن ليص ح مجكن من السادة األتي أ مائ م :

 رئيسا                   عميد الكلية أ.د/ جمال محمد علي -1
 عضوا   الكلية لشجكن التعليم دالطالب      دكية أ.د/  مال سليمان حسن -2
 عضوا   الكلية لشجكن الدرا ات العليا دال حك   دكية أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي  -3
 عضوا   األ تاذ بقسم اإلدارة الريامية دالترديح أ.د/ إبراهي  حسين إبراهي  -4
 عضوا   األ تاذ المساعد بقسم اإلدارة الريامية دالترديح أ.م.د/ مؤمن طه عبد النعي  -5
 عضوا   التدريب الريامي دعلكم الحركةاأل تاذ المساعد بقسم  أ.م.د/ طارق محمد عبد هللا -6
 عضوا   المدرس بقسم التدريب الريامي دعلكم الحركة د/ محمد محمود محمد عبد الرحي  -7
 عضوا   المدرس بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية د/ أحمد عادل تمي  -8
 ضوا  ع المدرس بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية د/ بسام السيد محمد -9

 عضوا   المدرس بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية د/ محمد السيد شاكر -10
 عضوا   المدرس بقسم علكم الصحة الريامية د/ محمد محمود عثمان -11

 إدار   أ/ شرين أحمد محمود إدار   أ/ أمل إبراهي  أحمد
 إدار   أ/ والء مصطفى  امل إدار   أ/ أحمد عجمي فهمي

  إدار   أ/ وليد محمد جابر إدار   محمد عليانأ/ نسمة 
 وافق المجلس. :القرار

قدمة من السيد أ.د/ مدتر دحدة القياس دالتقكيم بالكلية. بشأن إعتماد تشجية دم ام أعضاء الفري  مذكرة م -8704
 م 2020/2021التنفيذ  لكحدة القياس دالتقكيم للعام الجامعي 

 رئيسا                   الكليةعميد  أ.د/ جمال محمد علي -1
 عضوا   الكلية لشجكن التعليم دالطالب      دكية أ.د/  مال سليمان حسن -2
 عضوا   مدتر دحدة القياس دالتقكيم أ.د/ أيمن عبده محمد -3
 عضوا   مسجكل بنكق األ جلة دمنس  قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية د/ أحمد يوسف محمد -4
مسجكل التقكيم اإللكتردني دمنس  قسم المناهج دتدريي الترعية  مصطفى عنتر زيداند/  -5

 الريامية
 عضوا  

 عضوا   التدريب داإلعالممسجكل  د/ خالد أبو السعود عبد هللا -6



 20 )مـا بعده صفحة      (

                                              (19)  
 

 عضوا   علكم الصحة الريامية مسجكل بنكق األ جلة دمنس  قسم د/ أحمد محمود عثمان -7
مسجكل قياس دتحلية اإلحصاء دمنس  قسم التدريب الريامي  د/ وليد صالح عبد الجواد -8

 دعلكم الحركة
 عضوا  

مسجكل قياس دتحلية اإلحصاء دمنس  قسم العلكم الترعكية دالنفسية  د/ محمد السيد شاكر -9
 الريامية

 عضوا  

 عضوا   المدرس المساعد بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية م.م/ مصطفى محمد عبد الحفي  -10
 عضوا   المدرس المساعد بقسم التدريب الريامي دعلكم الحركة م.م/ محمد محمد علي شبيب -11
  عضوا   المدرس المساعد بقسم اإلدارة الريامية دالترديح م.م/ أحمد أبو الحمد رشاد -12

 وافق المجلس. :القرار

قدمة من السيد أ.د/ دكية الكلية لشجكن الدرا ات العليا دال حك . بشأن إعتماد أ ماء الطالب الكافدتن مذكرة م -8705
 دهم : م2020/2021الككيتيين المتقدمين إلمتحانات التأهيلي دكتكراه للعام الجامعي 

ـقسمـا تلرياـا ري ض ـوي ومـا مركة
 مسلم محمد مسلم ثاني  الم الكهيده -2  جا م محمد فال  مطل   عد ال يفي -1
 بدر متردق علد الزهراء مال ، المتردق -4  عيسض ماهر علد ، عيسض  لمان 3
 م د  تك   علي علد ، علي -6  عامر م ارق هالل قيطان رامي الشمر   -5
 أحمد تك   خلية إبراليم صالح الدري  -8  بدر هاد  منصكر الدد ر   -7
 بن كتالم ارق ف د م ارق حشر ف د م ارق  -10  فاتز باني علي حسين الدد ر  تك    -9

 علد ، عاتد علد ، تركي محمد العنز   -12  جابر فالح عامر عضيب مامي -11
 ف د عادل محمد إبراليم -14  أحمد خالد مطرف معيكف بقان العنز   -13
  عد خشيفان المطير  محمد فر   -16  محمد بدر ناصر نادر الدد ر   -15
 طالل محمد مزعة مسحة السرهيد -18  زاتد مطل  زاتد أبدا  أبك بطن الحريش -17
  لطان محمد كحي ان -20  عة مسحة السرهيدتك   مسحة مز  -19

ـا ع ومـا تربويةـوا نفسيةـا ري ضيةقسمـ
 صلر  أمين فال  الشماتلة -2  هاتة عب الحاف  فال  المالحمة -1

 اإللارةـا ري ضيةـوا ترويحقسمـ
 علد الرحمن محمد علد الرحمن  لطان -2  أحمد محمد علد ، الدليم -1

ـقسمـي ومـا صمةـا ري ضية
    نسرين صالح علد الفتا  -1

 وافق المجلس. :القرار

إمتحانات التأهيلي دكتكراه قدمة من السيد أ.د/ دكية الكلية لشجكن الدرا ات العليا دال حك . بشأن إعتماد نتيجة مذكرة م -8706
   بناءر علض ما درد من لجنة الرصد.م 2020/2021الطالب الكافدتن الككيتيين المتقدمين للعام الجامعي 

 وافق المجلس. :القرار

  بنراءر م 2019إعت رارار مرن أكتركعر  ئيرةن ابصرفة الماجسرتير الككيتيين األتي أ مائ م بمرحلرة الكافدتن إقترا  قيد ال احثين  -8707
 .علض ما درد من السيد أ.د/ نائب رئيي الجامعة لشجكن الدرا ات العليا دال حك 
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(20)  

ـ من هجـوتلريسـا تربيةـا ري ضيةقسمـاـ
 االسم م االسم م
 محمد تك   فامة عاتد عا كر الفضلي 31 الضرعا مساعد بدر أر يد ف د  1
 الحميد  علد ، محمد خالد رجاء العجمي 32 أحمد محمد  عكد را د عكاد العازمي  2
 علد الرحمن ماجد مرزدق عيد السالم 33 خالد نكار علد العزيز ها م العنز   3
 الماجد متعب بدر مطل  بريجان  34  يصة غانم  يحان صنقكر النصر ، 4
 ناصر تركي  نيف فال  حلليد المطير   35 علد العزيز علد ، فرحان علد ، المليلش 5
 مار  هزاع عطا ، باجيه جزاع دزر  الشمر   36 ف د محمد محسن حسين أبك لفه 6
 محمدعلدالرزاق عايش مرزدق دعسان الجكيسر   37 فرحان حمد فرحان حسن الدهام الشمر   7
 علي  الم عكد من ة محمد العنز   38 منصكر علد، هايف علد، الحرعي علد، 8
 ف د  عد عيد ميزر عيد ملك  العازمي 39 علدالرحمن  عد صفكق محمد معلث خل  المطير   9

 خالد ذعار  يحان ذعار ذائر العلدلي 40 خالد نكاف خالد محمد  دتد الطاحكس 10
  لطان فالح ثكيني  عيد فالح العنز   41 الشمر  محمد فالح نجم رخيص عقاب  11
 علد العزيز خالد ندا ف د حسن المطير   42 علد العزيز بندرعلد ، رفاع غاز  الحرعي 12
  لطان ف اد  الم عيد ثقنان العجمي 43 إبراليم أحمد إبراليم جار ، علد العزيز 13
 مليب رفاع عليد المطير   محمد غاز   44 ف د عامر م ارق ف د غريب العجمي 14
 خالد  عد عجب  عد العازمي 45 تك   طارق محمد إبراليم خلية بن ناجي 15
 حسن مطل  حسن  ردر الر يد  46 علد، ف د دديلي فراس حجي عايض المطير   16
 أحمد حامد طريجي صالح مصلح الشالحي 47  ارة  لطان محمد  لطان عيسي 17
 علد الرحمن هاد  فال  بتال مدعج المطير   48 محمد فال  ف يد حراس 18
 عمر خالد جا م  يحان ميدان الشمر   49 خالد ناف  عكد من ة محمد العنز   19
 خل  عكد خل  منكر  ار  رافد المطير   50 تركي أحمد محمد حمد  نكف الماجد  20
 هذال مقدن الصكاغعلد العزيز علد ، ف د  51 علد العزيز عزيز فارع مطر   ة المطير   21
  الم علد ، محمد حدتد  عدغراده الر يد  52 علد العزيز محمد علد ، غلكم حسين عفيفي 22
 علد ، فال  مجلة صالح عطران العازمي 53 مشار  فرحان مرد  متعب خليف الشمر   23
 العازميفكاز عتي  حليان  الم مطل   ميالن  54  عد نايف خليفه مفرس المليفة 24
 علد ، فال  مطل  هذال الصكاغ 55 أحمد مر د م ارق عيد مر د الك مي 25
 ناصر ن ار حسين محمد ناصر الدد ر   56 عيسي أحمد  الم خليفة حمد الحميده 26
 محمد  عد محمد الحميد  خصكان العجمي 57 م ارق ماجد علد ، جضعان زاتد العتيلي 27
  الم ف د نا ي را د  الم العازمي 58 مطل  الردهان الر يد محمد عيسي علد،  28
 أنكر محمد ر يد خليف الر يد  29
 محمد علد ، عكد مرزدق بدر العتيلي 30

 
 



 22 )مـا بعده صفحة      (

(21)  

ـقسمـا تلرياـا ري ض ـوي ومـا مركة

 االسم م االسم م

 المطير  ناصر بدر ناصر فالح بن خضير  6  ليمان محمد حسن محمد علد ، الكندر   1
 بدر ف د عماش علد العالي زيد المطير   7  عكد عكيد ها م  عيد طكار  العنز   2
 مالك فكاز تركي  يف جزاء 8 تركي مشعة نايف عكين حسن الشمر   3
 مساعد علض ف د م ارق  عد العجمي 9 علد العزيز علد لفته محمد  الش الشمر   4
  الم فالح جرثام محمد حلردت ال اجر   5

ـقسمـاإللارةـا ري ضيةـوا ترويح
 االسم م االسم م

 ناصر ف د  عد حمد حمكد الحميد  2 م ارق ف د مامي ملحم العازمي 1
 :علوم الصحة الرياضية قسم   - 4

 االسم م االسم م

  عد حسن صالح حمد علض طاهر 2 مار  طالل بطي مطر خل  الشمر   1

 :العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية قسم   - 5

 االسم م االسم م

  عكد علد ،  عكد عليد  عد العدداني 4  لطان خالد  لطان فرس علد رعه 1
 خالد ف د علد اللطيف علد الرحمن السعيد 5 ناصر محمد ناصر فارس ناصر الحشار 2

 الفضلي حمد خالد كا م عطيه مطير 6 خالد  عد عامر فكاز ف د العجمي 3
 ج

 وافق المجلس. :القرار

بقسرم العلركم الترعكيرة دالنفسرية الريامرية )مرن  ة. المقيرد ريماء  رليمان أبرك الكفرا/ ةإقترا  تسجية ال حث المقردم مرن ال احثر -8708
تأثيرـبرن مجـتلريب ـذهن ـي ىـمسـتوىــ"المارس( للحصكل علض درجة دكتكراه الفلسفة في الترعية الريامية بعنركان 

دتشرجية  "بعضـم  هرـاإلنتب هـوا مه راتـا مركيةـا س سيةـ لىـتالميذـا م قـةـا وىـمـمـنـا تع ـيمـا س سـ ـــــ
 هيجة اإل راف من السادة:

 أ تاذ علم النفي الريامي بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الرياميةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .   -1
 لدرا ات العليا دال حك  / جامعة أ يك ددكية كلية الترعية الريامية لشجكن ا

 طرق تدريي الترعية الريامية درئيي قسم المناهج دتدريي  أ تاذ       .عاص  صابر راشدأ.د/  -2
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  الترعية الريامية

 سم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم نفي أ تاذ مساعد بق. مصطفى هاش  أحمدد/ أ.م. -3
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك  ريامي

م  دقرار 8/2/2021( المنعقدة بتاريخ 84بناءر علض مكافقة مجلي قسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية بجلسته رقم )
 م.9/2/2021دة بتاريخ ( المنعق225لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار



 23 )مـا بعده صفحة      (

(22)  

بقسررم المنرراهج دترردريي الترعيررة الريامررية )مررن  ة. المقيرردأ ررماء محمررد محمررد/ ةإقترررا  تسررجية ال حررث المقرردم مررن ال احثرر -8709
تـأثيرـإسـتخلامـمواقـ ـا  عـاـا تن فسـيةــــــ"المارس( للحصركل علرض درجرة الماجسرتير فري الترعيرة الريامرية بعنركان 

دتشرجية هيجرة اإل رراف مرن  "ج ـوسـبمم ف ـةـأسـيوطــــ–ي ىـإتقـ نـا مهـ راتـا لف ييـةـ اليبـ ـا كـرةـا طـ ئرةـــــــ
 السادة :

 بقسم المناهج دتدريي الترعية الريامية الكرة الطائرة أ تاذ.   أيمن عبده محمدأ.د/  -1
 أ يك بجلية الترعية الريامية / جامعة 

 أ تاذ الكرة الطائرة بقسم المناهج دتدريي الترعية الرياميةأ.د/ أيمان سيد أحمد.    -2
 بجلية الترعية الريامية / جامعة أ يك 

 أ تاذ مساعد بقسم العلكم الترعكية دالنفسية الريامية تمصص علم . أ.م.د/ شيماء علي محمد لولي-3
 امعة أ يك ريامي بجلية الترعية الريامية / ج إجتماع

م  4/1/2021( المنعقدة بتاريخ 191بناءر علض مكافقة مجلي قسم المناهج دتدريي الترعية الريامية بجلسته رقم )
 م.9/2/2021( المنعقدة بتاريخ 225دقرار لجنة الدرا ات العليا دال حك  بجلست ا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقترا  إمرافة اللنرد الترالي إلرض ر ركم إ رتمدام القاعرات دالفصركل بالكليرة ترتم إداع را حسراب دائرن ميزانيرة الكليرة  -8710
 "إيجار قاعات" دفقار لما تلي : 

ـب مثينـمنـخ رجـا وطنـ:ـ-

ـا قيمةـب  جنيةـا مصريـا بي نـم
ر م ا تمدام الفصكل لعرد  يمنار خط   1

 دكتكراه( –أبحا  التسجية )ماجستير 
 جنية 1000

ر م ا تمدام قاعة المناقشات للر ائة العلمية  2
 دكتكراه(. –)ماجستير 

ـمن قشةـرس ئمـلكتوراه
 جنية 2000لل احثين من خارس الكطن    =  -

ـمن قشةـرس ئمـا م جستير
  جنية 1500لل احثين من خارس الكطن    =  -

 وافق المجلس. :القرار

              

ـ،،،ف ـذاتـا يومـا واملةـ هرًاةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ

                رئيس اجمللس                    أمني اجمللس        

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


