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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م22/6/2021  بتاريخ  (216) رقم

ً  ة إنه في تمام الساع  ، مجلـ  الللةـةبمقـ  ااعـة  م22/6/2021 موافـ ال الثالثـاً وميـالسادسة مسـا
ورئــة   مألــد الللةــةعجـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة الســألد اذســتات الــد تور/ (216) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   و ألل الللةة لشئون التعلة  والطالب  مال سلةمان حسن أ.د/ -1

 عضوا   و ألل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البألئة أ.د/ عادل إب اهة  أحمد -2

 عضوا   و ألل الللةة لشئون الدراسات العلةا والبحوث أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة  -3

 عضوا   التدريب ال ياضي وعلوم الح  ةرئة  اس   أ.د/ محمود حسن حسألن -4
 عضوا  رئة  اس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةةأ. -5
 عضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة عاص  صاب  راشدأ.د/  -6

 عضوا   رئة  اس  علوم الصحة ال ياضةة أ.د/ عماد الدين شعبان علي -7

 عضوا   اس  اإلدارة ال ياضةة والت ويحرئة   رانةا م سي أبو العباسأ.د/  -8

 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة فؤاد رزق عبد الحكة أ.د/  -9
 توي الخب ةعضوا  من  أستات متف غ بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة محمود عبد الحلة  عبد الل ي أ.د/  -10
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ مدحت شواي طوس -11
 عضوا  عن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  الت بةة ال ياضةة أ.د/ أيمن عبده محمد -12

 عضوا  عن القس  ال ياضةةأستات بقس  العلوم الت بوية والنفسةة  أ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد -13

 عضوا  عن القس  أستات بقس  اإلدارة ال ياضةة والت ويح أ.د/ إب اهة  حسألن إب اهة  -14
 عضوا  عن القس  أستات بقس  التدريب ال ياضي وعلوم الح  ة أ.د/ سم  مصطفى حسألن -15

 القس عضوا  عن  أستات بقس  علوم الصحة ال ياضةة أ.د/ محمود فاروق صب ه -16

 عضوا   مدي  وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالللةة أ.د/ ياس  حسن حامد -17
 عضوا  عن اذساتذة المساعدين إلدارة ال ياضةة والت ويحاذستات المساعد بقس  ا أ.م.د/ أحمد محمد أحمد أبو الألزيد -18

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوا  من توي الخب ة ال ياضي وعلوم الح  ة أستات متف غ بقس  التدريبصالح محمد صالحأ.د/  -
 عضوا  من توي الخب ة أستات متف غ بقس  علوم الصحة ال ياضةة أ.د/ سمأل  محمد محي الدين أبو شادي -
 عضوا  من الخارج و ألل مدي ية الت بةة والتعلة  بأسألوط أ/ محمد إب اهة  الدسواي -
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 : األتيجدول األعمال قام سيادته  مبناقشة و
ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل

 م.25/5/2021 بتاريخ( 215) الجلسة رقم محضر -8844
 م.25/5/2021 بتاريخ( 215) الجلسة را  محض صادق المجل  على  :الق ار

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.25/5/2021 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8845
 م.25/5/2021 في المنعقدة السابقةة من ا ارات الجلس تنفألذهما ت  أحةط المجل  علما  ب :الق ار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
بشذذذأن اذذذم السذذذيد/   ذذذد الذذذركمن كمذذذاي شذذذل .  كيذذذ    ارة الشذذذ ا   مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد ك.ي/  ميذذذد ال ل ذذذة -8846

م، تط  قذذا  لذذنم المذذاية 1/7/2021 الريااذذة بأوذذيعض لعضذذعية مجلذذ  ال ل ذذة ) ضذذعا  مذذن ال ذذار (   ت ذذارا  مذذن 
 م  الئحته التنفيذية فقرة )هذ(.1972لسنة  49( من قانعن تنظ م الجامعات رقم 40)

 واف  المجل . :الق ار

مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد ك.ي/  ميذذذد ال ل ذذذة بشذذذأن  اذذذب  هذذذرااات تنفيذيذذذة يجذذذ   ت ا  ذذذا مذذذن المتقذذذدمين للتر  ذذذة  -8847
 التعيين لذدرهتي كوذتاو  كوذتاو مسذا د ، فذي اذعا مذا نذم  ل ذه قذانعن تنظذ م الجامعذات ،  قعا ذد  نظذام  مذ  

 م(.2022 – 2019اللجان العلم ة الد رة الثالثة )
اإلج اًات التنفألذية التالةة للمتقدمألن للت قةة لدرجتي أستات وأستات مساعد ، في  المجل  على إعتمادواف   :الق ار

 – 2019ضًو ما نص علةه اانون تنظة  الجامعات ، واواعد ونظام عمل اللجان العلمةة الدورة الثالثة )
 م(.2022

ـأواًلـ:ـإجراءاتـتسجيمـأبم ثـاإلنت جـا ع م ـ:
 بتسجألل اإلبحاث في ضًو التخصص الداأل  لعضو هألئة التدري .اإللتزام  -1
( مـن اواعـد ونظـام عمـل اللجـان 28المـادة )يت  تسجألل أبحاث اإلنتاج العلمي في ضًو ما نصت علةـه  -2

جيب أن يكون ثلثا األحباث املقدمة على األقل يف )م( والتي نصت على 2022 – 2019العلمةة الدورة الثالثة )

يق للمتقدم "التخصص الذي سيحصل على اللقب العلمي عليه" ويف حالة إعاادة التقادم علاى الل ناة الت كياد      التخصص الدق

 (.على نوعية األحباث املطلوب إضافتها ليتقدم بها
 أبحاث( للمتقدم. 8يت  إعتماد أبحاث اإلنتاج العلمي في مجل  القس  بحد أاصى ) -3
 مجل  القس  ومجل  الللةة عند رف  اإلنتاج العلمي للت قةة.ال يعتد باذبحاث غأل  المسجلة في  -4
يع ض ا ار مجل  القس  على لجنة الدراسات العلةا لم اجعة إرتباط اذبحاث المسجلة بالتخصص الداأل   -5

 للمتقدم والخطة البحثةة للقس .
 إلى مجل  الللةة لإلعتماد.ي ف  ا ار لجنة الدراسات العلةا بتسجألل أبحاث اإلنتاج العلمي بعد الم اجعة  -6

ـث نيً ـ:ـإجراءاتـا تقلمـ  ترقيةـ:
 اإللتزام بالتخصص الداأل  للمتقدم للت قةة. -1
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                                              (3) 
  ع ض الملفات التالةة للمتقدم للت قةة على مجل  اذساتذة بالقس  لوض  درجات إستمارة التقألة  : -2

 السيرة الذات ة للمتقدم مرفقا  ب ان كالة  ظ ف ة منذ تعيين معيد  الت صم المعين  ل ه.ملف  - ك

 ملف اإلنتا  العلمي كام  بمرفقاته. - 
ت ف  إستمارة تقألة  المتقدم للت قةة موضحا  بها التخصص الداأل  للمتقدم بعد ا ار مجل  اذساتذة إلى  -3

 تمهألدا  لع ضها على اللجنة العلمةة الدائمة للت قةات.السألد أ.د/ عمألد الللةة لإلعتماد 
يع ض طلب التقدم للت قةة مصحوبا  بملف المتقدم  امال  على مجل  القس  لإلعتماد ويوضح في  -4

الخطاب الم سل إلى أ.د/ عمألد الللةة. التخصص الداأل  للمتقدم للت قةة ومدى إستةفائه للمدة القانونةة 
 للتقدم.

( من 28المادة )اذبحاث الغأل  مسجلة في مجل  القس  ومجل  الللةة ، والمخالفة لنص ال يعتد ب -5
 م( ، ضمن اإلنتاج العلمي للمتقدم.2022 – 2019اواعد ونظام عمل اللجان العلمةة الدورة الثالثة )

ت قةات ل ف  في ضًو ا ار مجل  القس  يقوم السألد أ.د/ عمألد الللةة بمخاطبة اللجنة العلمةة الدائمة لل -6
 اإلنتاج العلمي للمتقدم موضحا  في خطابه التخصص الداأل  للمتقدم.

عقب ورود تق ي  فحص اإلنتاج العلمي للمتقدم من اللجنة العلمةة الدائمة للت قةات يع ض على مجل   -7
 القس  إلعتماد التخصص الداأل  تمهألدا  للع ض على مجل  الللةة والجامعة.

الساية ك ضاا هيئة التدري  المتقدمين للتر  ذة لدرهذة كوذتاو  كوذتاو مسذا د بتسذل م نسذ ة مذن كبحذا   قتراح   ام  -8848
 رفذذاإ  يصذذال تسذذل م اإلنتذذا  العلمذذي اذذمن ك راإ  يذذتم اإلنتذذا  العلمذذي  لذذة  يارة المبت ذذة ق ذذ  التعيذذين ،  لذذة كن

 م.20/5/2021( بتاريخ 159التقدم للتعيين ، بناا   لة قرار لجنة المبت ات بال ل ة بجلست ا رقم )
 واف  المجل . :الق ار

ال  ربائ ة ، بنذاا   لذة  قتراح  وت دام آل ة تس ين م اه كمام الس اكة بإوت دام الطاقة الشمس ة بدال  من الطاقة  -8849
 قتذذذراح السذذذيد ك.ي/  كيذذذ  ال ل ذذذة لشذذذئعن ندمذذذة المجتمذذذب  تنم ذذذة ال يئذذذة ،  معافقذذذة مجلذذذ  قسذذذم اإليارة الريااذذذ ة 

 م.7/6/2021( المنعقدة بتاريخ 186 التر يح بجلسته رقم )
 واف  المجل . :الق ار

العل ذا  ال حذع . بشذأن  اذب اذعابت لل تذ  ال ا ذة  مذكرة مقدمة من السيد ك.ي/  كي  ال ل ذة لشذئعن الدراوذات -8850
 ن بمركلة الدراوات  ل ا.بالمقررات التي يتم تدريس ا لل اكثي

ا للبــاحثألن بم حلــة الدراســات وافــ  المجلــ  علــى وضــ  الضــوابط التالةــة لللتــب الخاصــة بــالمق رات التــي يــت  تدريســه :الق ار
 :علةا
 أستات.أن يكون مؤلف اللتاب على درجة  -1
 أن يكون اللتاب منشور في دار نش  مع وفة وله را  إيداع )يفضل را  إيداع دولي(. -2
 ال يعتد باللتب المحولة من رسائل ماجستأل  أو د توراه. -3
 اإللتزام بالمحتوى العلمي للمق ر وفقا  لما نصت علةه الالئحة الداخلةة للللةة. -4
 العلمي لللتاب.يتحمل القس  المسئولةة عن المحتوى  -5
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(4) 

 7نذلل الفتذرة مذن  ("2ا ري ضةـقوةـوطنـورس  ةـسـممــ  قتراح  قد مؤتمر  لمي ي لي لل ل ة تحت  نذعان   -8851
( 229م بمدينذذذة القريقذذذة، بنذذذاا   لذذذة معافقذذذة لجنذذذة الدراوذذذات العل ذذذا  ال حذذذع  بجلسذذذت ا رقذذذم )11/12/2021 –

 م.13/6/2021المنعقدة بتاريخ 
 .لمزيد من الدراسة يؤجل :الق ار
مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد ك.ي/  كيذذ  ال ل ذذة لشذذئعن الدراوذذات العل ذذا  ال حذذع . بشذذأن  قتذذراح تشذذبي  مجلذذ   يارة  -8852

 مبت  العافدين  فقا  لما يلي :
 رئةسا    ميد ال ل ة أ.د/ جمال محمد علي

 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن التعل م  الطل   مال سلةمان حسنأ.د/ 
 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع  أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة 

 عضوا   ممثل   ن قسم اإليارة الرياا ة  التر يح أ.م.د/ مؤمن طه عبد النعة 
 عضوا   ممثل   ن قسم اإليارة الرياا ة  التر يح د/ عم و أحمد محمد

 عضوا   قسم التدري  الريااي   لعم الحركةممثل   ن  أ.م.د/ طارق محمد عبد هللا
 عضوا   ممثل   ن قسم التدري  الريااي   لعم الحركة د/ محمد محمود محمد عبدال حة 

 عضوا   ممثل   ن قسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة د/ أحمد عادل تمة 
 عضوا   ممثل   ن قسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة د/ بسام السألد محمد

 عضوا   ممثل   ن قسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة د/ محمد السألد شاك  عباس
 عضوا   ممثل   ن قسم  لعم الصحة الرياا ة د/ أحمد محمود عثمان

 اإلداريني :
 ك/  ين    د الحافظ ك/ محمد هاي ال ريم   يد

 ك/ شرين ككمد محمعي ك/ ش ماا رمضان ككمد
 ك/ ككمد  جمي ف مي فع ي فرغليك/ كماني 

  ك/  ليد محمد هابر ك/ نسمة محمد  ل ان
 واف  المجل . :الق ار

 قتذراح تعريذذد روذذعم نشذذر ال ذاكثين مذذن نذذار  الذذعلن فذي المجلذذة العلم ذذة لل ل ذذة بالعملذة ا هن  ذذة لصذذالح  ذذند إ  -8853
 وذدايها بالعملذة المحل ذة لصذالح مجلذة كل ذة الترب ذة الريااذ ة،  ولذ   "دائنة بصندوق البحوث"ال حع   تعليت ا 

( المنعقذدة 229تنظ ما  لأل مذال المال ذة للمجلذة  بنذاا   لذة معافقذة لجنذة الدراوذات العل ذا  ال حذع  بجلسذت ا رقذم )
 م.13/7/2021بتاريخ 

 واف  المجل . :الق ار

 شذذذذئعن ندمذذذذة المجتمذذذذب  تنم ذذذذة ال يئذذذذة. بشذذذذأن تحديذذذذد غرفذذذذة لتسذذذذبين السذذذذيدمذذذذذكرة مقدمذذذذة مذذذذن السذذذذيد ك.ي/  كيذذذذ  ال ل ذذذذة ل -8854
( 197ك.ي/ مصذذذطفة  بذذذرام م ككمذذذد. ا وذذذتاو بقسذذذم  لذذذعم الصذذذحة الريااذذذ ة ، تفجذذذ ل  لقذذذرار مجلذذذ  ال ل ذذذة بجلسذذذته رقذذذم )

،  لمذا   مـلر(ـ(ـ4أست ذـمس يلـأوـ3أست ذـأوــ2وا ذيـمللـيللـاألفرالـب  غرفةـبواقعـ م 23/12/2019بتذاريخ 
م  تذم تأهيلذه لمديذد مذن 19/7/2020( بتذاريخ 205بأنه و ق  كن تم  ذر  المعاذعع  لذة مجلذ  ال ل ذة بجلسذته رقذم )

 الدراوة.
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 واف  المجل  على :بعد المنااشة  :الق ار
/ أ( 401يسكن السألد أ.د/ مصطفى إب اهة  أحمد. م  السألد أ.د/ محمود فاروق صب ه. في غ فة را  )-1

 السألد أ.د/ أحمد محمد عبد السالم. بدال  من
 /أ(425يسكن  السألد ا.د/ أحمد محمد عبد السالم. م  السألد أ.د/ عماد سمأل  محمود. في غ فة را  )-2

 قتذذراح   تمذذاي تشذذبي  مجلذذ  الحبمذذاا بقسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة ، بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم  -8855
 م من الساية :3/5/2020( المنعقدة بتاريخ 183الرياا ة بجلسته رقم )المناهج  تدري  الترب ة 

 ك.ي/  ايل كسني السيد. -2                                ك.ي/ ب اا ويد محمعي. -1
 ك.ي/ كنان محمد ككمد هج صة. -4                      ك.ي/ مصطفة ككمد   د العها . -3
 ك.ي/  يمان ويد ككمد -5

 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمة من السيد ك.ي/  كي  ال ل ة للدراوات العل ا  ال حع . بناا   لة قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حذع   -8856
  تمذذذاي لجذذذان اإل ذذذداي  التنظذذذ م  ر ذذذد الذذذدرهات ن بشذذذأن 13/6/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 229بجلسذذذت ا رقذذذم )

م  فقذا  لمذا 2020/2021لعم ذ ماهستير ذ يكتعراه( ي ر ك ل للعذام الجذامعي إلمتحانات مركلة الدراوات العل ا )يب
 يلي:

 م2020/2021بـا لراس تـا ع ي ـ  ع مـا ج مع ـأوال:ـ ج نـرصلـا لرج تـوتقليراتـامتم ن تـلورـيونيهـ طم

ــكنترومـلرجةـا لب ومـفىـا تربيةـا ري ضيةــ
رياضة  – 6تسويق رياضي  – 3ختصص )علم نفس رياضي 

 (3مدرسية 

 (55تخصصـإص ب تـري ضيةـ 

 مصطفة ككمد   د العها ك.ي/ 
 ك.ي/  يمان ويد ككمد

 ك.م.ي/ محمد  لح ككمد فالح
 ك.م.ي/ نسرين نايي   د الجيد

  رئ سا  
   ضعا 
   ضعا 
   ضعا 

 ك.ي/ محمد  برام م محمعي ولطان
 ك.ي/ محمعي  ط ة ب يت

 ك.ي/  الح   د الجابر   د الحافظ
 ك.م.ي/ كاتم فتح هللا محمد

  رئ سا  
   ضعا   

  ا    ضع 
   ضعا 

ـكنترومـ ـأو ىـم جستيرـ(
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

 ك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م
 ك.ي/ فؤاي ر إ   د الحب م

 ك.ي/ كام    د المجيد قنصعة
 ويدك.م.ي/ ش ماا  لح 

 ك.م.ي/ ببر كنعر ت امي
 ك.م.ي/ شرين ويد فار إ 

  رئ سا  
   ضعا 
   ضعا 
   ضعا 
   ضعا 
   ضعا 

 ا.ي/  ماي ومير محمعي
 ك.ي/ مدكت شعقي لعس

 ك.م.ي/ مؤمن له   د النج م
 ك.م.ي/ لارإ محمد   د هللا

 ك.م.ي/   د الركمن كسين  برام م

  رئ سا  
   ضعا   

  ا    ضع 
   ضعا 
   ضعا 
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(6) 
 

 قسم علوم الصحة الرياضية قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية

 ك.ي/ كمال ول مان كسن  لي
 ك.ي/  الح محمد  الح

 ك.م.ي/  صمت محمد ويد
 ك.م.ي/ السيد  لي   د هللا ش ي 

  رئ سا  
    ضعا  
    ضعا  
    ضعا  

 ك.ي/  ماي الدين شج ان  لي
 ك.ي/ كامد كسين ككمد  برام م
 ك.ي/ لارإ  لح الدين ويد
 ك.م.ي/ بلل ويد هاشم كسين

 ك.م.ي/  الح   د القاير  تري 

  رئ سا  
   ضعا   
   ضعا   
   ضعا   

   ضعا 

ـكنترومـ ـث نيةـم جستيرـ(
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

  ابر راشدك.ي/  ا م 
 ك.ي/ كنان محمد ككمد هج صة

 ك.م.ي/ ككمد  وما ي  ككمد محمد
 ك.م.ي/ ليلة همال م نة

  رئ سا  
   ضعا 
   ضعا 
   ضعا 

 ك.ي/ كيمن   ده محمد
 ك.ي/ محمعي   د الحل م   د ال ريم

 ك.ي/  مر  محمد  بر ام م
 ك.ي/ ومر مصفة كسين

 ك.م.ي/ رشا رب ب ف مي

  رئ سا  
   ضعا   

  ا    ضع 
  ا    ضع 

   ضعا 
 

 

قسم العلوم الرتبوية والنفسية  -قسم علوم الصحة الرياضية قسم اإلدارة الرياضية والرتويح

 الرياضية

 ك.ي/  ايل  برام م ككمد
 ك.ي/ ب اا ويد محمعي

 ك.ي/  نجي  ايل متعلي
 ك.م.ي/ كوامة محمد   د الحل م

  رئ سا  
    ضعا  
    ضعا  
    ضعا  

 فرغلي  ككمدك.ي/   د هللا 
 ك.ي/ ياور كسن كامد

 ك.م.ي/  مر  ويد كسن
 الحسين  لح محمدك.م.ي/ 

  رئ سا  
   ضعا   
   ضعا   
   ضعا   

ـكنترومـ ـأو  ـلكتوراهـ(
العلااااوم  -املناااااهج وتاااادريس الرتبيااااة الرياضااااية )م اقسااااأ

 (علوم الصحة الرياضية - الرتبوية والنفسية الرياضية

يب الرياضاااي لتااادر-  إلدارة الرياضاااية والرتوياااح   أقساااام )ا

 (وعلوم احلركة

 ك.ي/   د الحب م ر إ   د الحب م
 ك.م.ي/ ش ماا  لي محمد لعلي

 ك.م.ي/ نالد   د المعهعي   د العظ م
 ك.م.ي/ مر ة رمضان محمعي  ثمان

  رئ سا  
    ضعا  
    ضعا  
    ضعا  

 ك.ي/ محمعي كسن كسين العربي
 الدين محمد قرا ة ك.ي/ ككمد  لح

 ك.ي/  برام م كسين  برام م
 ك.ي/ ككمد نضري محمد

 ك.م.ي/ ككمد محمد ككمد كبع اليديد

  رئ سا  
   ضعا   
   ضعا   
   ضعا   
   ضعا   

ـكنترومـ ث نيةـلكتوراهـ(
قسم اإلدارة  - التدريب الرياضي وعلوم احلركة - املناهج وتدريس الرتبية الرياضية) م اقسأ

 العلوم الرتبية والنفسية الرياضية( -قسم علوم الصحة الرياضية - والرتويح الرياضية

 ك.ي/  ايل كسني السيد
 ك.ي/ ران ا مروي كبع الج اس   د العديد

 ك.ي/ محمعي فار إ   ره ك
 ك.م.ي/  دة كمال بدر   د العال

 رئ سا  
   ضعا   
   ضعا   
  ضعا   

 

 واف  المجل . :الق ار
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(7) 

مقدمة من السيد ك.ي/  كي  ال ل ة للدراوات العل ا  ال حع . بناا   لة قرار لجنة الدراوذات العل ذا  ال حذع  بجلسذت ا مذكرة  -8857
م بشأن   تماي تشبي  لجان المرا  ذة  الملكظذة لمركلذة الدراوذات العل ذا )يبلذعم 13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229رقم )

 م  فقا  لما يلي:2020/2021امعي ذ ماهستير ذ يكتعراه( ي ر ك ل للعام الج
 

 ا مراقبين رؤس ءـا  ج ن ا  ج ن ا زمن ا يوم

 م25/7/2021ا كد 

9 :
ظ12

 

 يبلعم

 ك.ي/كا م كمال الدين   دالعظ م
 ك.ي/  ايل كسني السيد

 ي/ م سم  الح   د الجعاي
 ي/  وراا  طا المحمدي

 ثان ة ماهستير

 ي/ ككمد محمعي هلل
 ي/ ليلة    د هللا كامد 

 ي/ هالة محمد فؤاي
 ي/ محمد م ران م ران
 ي/ محمد السيد شاكر

 ك لة يكتعراه 
 ي/ محمد محمعي  لح الدين

 ي/ ككمد محمعي  ثمان
 ي/ محمد وعد محمد   د القاير

 ي/ ران ا  ديق   د اللط ف
 ثان ة يكتعراه 

 ي/ محمد  ع    د الحل م
 مسععيي/ كم  نايي محمد 

 ك.ي/ ران ا مروي كبع الج اس ك لة ماهستير
 ك.ي/ ككمد نضري محمد

 ي/ م ة محمد رات           )مناهج(
 ي/  وراا  طا المحمدي     )مناهج(
 ي/  مر  ككمد محمد        )مناهج(
 ك.م.ي/ بلل ويد هاشم       )تدري (
 ي/ نالد كبع السععي   دهللا   )تدري (

  يدان     ) يارة(ي/ مصطفة  نتر 
 ي/ بسام  لح محمد    ) لعم  حة(
 ي/ يينا   د الرك م       ) لعم تربعية(

م26/7/2021ا ثنين   

9 :
ظ 12

 

 يبلعم

 ك.ي/  ا م  ابر راشد
 ك.ي/ ومر مصطفة كسين

 ي/ بسام السيد محمد   د هللا
 ي/ آالا ككمد محمد الطاهر

 ثان ة ماهستير

 محمد كسن السيدك.ي/ 
 ك.م.ي/ ش ماا  لح ويد

 ي/  الا بدري كام 
 ي/  لي نعر الدين  لي

 ي/ م ة رشعان  لي

 ك لة يكتعراه 
 ك.م.ي/  مر  ويد كسن
 ي/ لارإ محمد   د هللا

 ي/ كوامة السيد تمام
 ي/ كم  نايي محمد

 ك.م.ي/ مر ة رمضان محمعي ثان ة يكتعراه 
 ي/ بسام  لح محمد

محمعي فار إ   ره   دهللاك.ي/  ك لة ماهستير  
 ك.ي/  يمان ويد ككمد

 ي/ نالد   د المعهعي        )مناهج(
 ي/ نالد كبع السععي          )مناهج(
 ي/  مر  ككمد محمد        )مناهج(
 ي/ مصطفة  نتر           )تدري (
 ي/ بسام  لح محمد       )تدري (

 ي/  ليد محمد كسين        ) يارة(
 ري كام        ) لعم  حة(ي/  الا بد

 ي/ ش ماا ماهر ككمد    ) لعم تربعية(
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(8) 
 ا مراقبين رؤس ءـا  ج ن ا  ج ن ا زمن ا يوم

م27/7/2021الثلثاا   

9 :
ظ 12

 

 يبلعم

 ك.ي/ كيمن   ده محمد
 ك.ي/   د هللا فرغلي ككمد

 ك.م.ي/  صمت ويد كسن
 ي/ ككمد  ايل تم م

 ثان ة ماهستير

 كمال بدرك.م.ي/  دة 
 ك.م.ي/ كاتم فتح هللا محمد

 ي/ ككمد يعوف محمد
 ي/ ككمد محمد كسين

 ي/ يينا   د الرك م م نة

 ك لة يكتعراه 
 ك.م.ي/ شرين ويد فار إ 
 ي/ محمد كسين  برام م

 ي/ محمد محمعي محمد   د الرك م
 ي/ ش ماا  لي محمد

 ثان ة يكتعراه 
 ك.م.ي/ مؤمن له   د النج م

 رشا رب ب ف ميك.م.ي/ 
 ي/ محمد كسين  برام م

 ك.ي/ ياور كسن كامد ك لة ماهستير
 ك.ي/ لارإ  لح الدين ويد

 ي/ محمد  لح ككمد فالح  )مناهج(
 ي/ كوامة محمد   دالحل م    )مناهج(
 ي/  صام محمعي  لي       )مناهج(
 ي/ الحسين  لح محمد     )تدري (

 )تدري (ي/ ا مير   د الستار        
 ي/ ككمد يعوف محمد        ) يارة(

 ي/ آالا ككمد محمد الطاهر   ) حة(
 ي/ م ة رشعان  لي          )تربعية(

م28/7/2021ا ربعاا   

9 :
ظ 12

 

 يبلعم

 ك.ي/  برام م كسين  برام م
 ك.ي/  ماي الدين شج ان  لي

 ك.م.ي/  الح   د القاير  تري 
 ي/  ليد  الح   د الجعاي

 ثان ة ماهستير

 ي/ محمد م ران م ران
 ي/ ككمد محمعي محمد هلل

 ي/ محمد وعد محمد   د القاير
 ي/ محمد السيد شاكر
 ي/ ليلة   د هللا كامد

 ك لة يكتعراه 
 ك.م.ي/ محمد  لح ككمد فالح

 ك.م.ي/ ككمد محمد ككمد كبع اليديد
 ي/ محمد ويد كامد  لي

 ي/ ككمد محمد  ثمان

 ك.م.ي/ ككمد  وما ي  محمد يكتعراه ثان ة 
 ك.م.ي/ ليلة همال م نة

 ك.ي/ مصطفة ككمد   د العها  ك لة ماهستير
 ك.ي/ كنان محمد ككمد هج صة

 ي/  الح   د القاير  تري   )مناهج(
 ي/ الحسين  لح محمد      )مناهج(
 ي/ شرين ويد فار إ          )مناهج(

 )تدري (ي/ ا مير   د الستار كسن   
 ي/  صام محمعي  لي        )تدري (
 ي/ ببر كنعر ت امي            ) يارة(
 ي/ هالة محمد فؤاي            ) حة(
 ي/ ران ا  ديق   د اللط ف   )تربعية(
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(9)  

 ا مراقبين رؤس ءـا  ج ن ا  ج ن ا زمن ا يوم

ال م   
م29/7/2021  

9 :
ظ 12

 

 يبلعم

العها ك.ي/ مصطفة ككمد   د   
 ك.ي/  نجي  ايل متعلي

 ي/  ليد  الح   د الجعاي
 ي/  مر  ككمد محمد

 ثان ة ماهستير

 ك.م.ي/ مر ة   ري  برام م
 ك.م.ي/ نسرين نايي   د الجيد

 ي/ محمد محمعي محمد   د الرك م
 ي/ كوامة السيد تمام

 ي/ ش ماا ماهر ككمد

 ك لة يكتعراه 

 ك.م.ي/ لارإ محمد   د هللا
 ك.م.ي/ مصطفة هاشم ككمد

 ك.م.ي/  دة كمال بدر
 ي/ محمد  ع    د الحل م

 ك.م.ي/ ليلة همال م نة ثان ة يكتعراه 
 ك.م.ي/ ككمد  وما ي  محمد

 ك.ي/ محمعي  ط ة ب يت ك لة يكتعراه 
 ك.ي/  نجي  ايل متعلي

 ي/ نالد   د المعهعي       )مناهج(
 ي/ محمد كسن السيد       )مناهج(
 ي/  لي نعر الدين  لي     )مناهج(
 ي/ بلل ويد هاشم          )تدري (
 ي/ بسام السيد محمد        )تدري (
 ي/ ببر كنعر ت امي          ) يارة(
 ي/ ككمد  ايل تم م         ) حة(
  ي/ ككمد محمد كسين      )تربعية(

 واف  المجل . :الق ار

 ا قسذام التال ذةيكتذعراه(  ب –ماهسذتير  - متحانذات مركلذة الدراوذات العل ذا )يبلذعم   قتراح   تماي تشذبي  تصذح ح -8858
م ، بنذذذذاا   لذذذذة معافقذذذذة مجذذذذال  ا قسذذذذام الم تصذذذذة ،  قذذذذرار لجنذذذذة 2020/2021للذذذذد ر ا  ل للعذذذذام الجذذذذامعي 

  م  فقا  لما يلي: 13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )
ـأواًل: قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية

ـلب وممرم ةـا ـ-1
 اإلمكانات التدريسةةالمادة/ 

 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.م.ي/  دة كمال بدر   د العال كيني ك.م.ي/ ببر كنعر ت امي محمد

   كيني ي/ ككمد  ايل تم م محمد

 : التنظةمات المنهجةة لت بةة ال ياضةةالمادة/ 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ي/ ش ماا ماهر ككمد محمد كيني ك.ي/ ب اا ويد محمعي

   كيني ي/  ليد محمد كسين مروي



 11 )مـا بعده صفحة      (

(10)  

 الوسائل المعألنة واذجهزة ال ياضةة :المادة/ 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ي/ ككمد يعوف محمد كسن كيني ك.م.ي/ محمد  لح ككمد فالح

   كيني  ليد محمد كسين مرويي/ 

 الوسائل المعألنة واذجهزة ال ياضةة ) عملي( :المادة/ 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ي/ ككمد يعوف محمد كسن كيني ك.م.ي/ محمد  لح ككمد فالح

   كيني ي/  ليد محمد كسين مروي

 ب امج الت بةة الح  ةة :المادة/ 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ي/ نالد كبع السععي   د هللا كيني ك.ي/  ا م  ابر راشد

   كيني ك.م.ي/ ببر كنعر ت امي محمد

 ط ق تدري  الت بةة ال ياضةة :المادة/ 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ي/  صام محمعي  لي محمد كيني ك.ي/ محمعي   د الحل م   د ال ريم

   كيني يكر ري ك.م.ي/ مر ة   ري  برام م 

ـمرم ةـا م جستيرـ-2
  أولى ماجستأل 

 المادة/ مناهج الت بةة ال ياضةة  
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ مصطفة ككمد   د العها  كيني ك.ي/ محمعي   د الحل م   د ال ريم

   كيني ك.ي/ كمال ول مان كسن

 المادة/ إست اتةجةات التدري  
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ كنان محمد ككمد هج صة كيني ك.ي/ ب اا ويد محمعي 

   كيني ك.ي/  ايل كسني السيد

 المادة/ التعل  الح  ي  

 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/  يمان ويد ككمد كيني ك.ي/ كام    د المجيد قنصعة

   كيني ك.ي/  ا م  ابر راشد

 ثانةة ماجستأل  :

 حلقات بحث في ال ياضة المدرسةةالمادة/ 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.م.ي/ محمد  لح ككمد فالح كيني ك.ي/ كمال ول مان كسن

   كيني ك.ي/  ا م  ابر راشد 
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(11)  

 المادة/ الوسائل المعألنة واذجهزة ال ياضةة ) عملي (   
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 18 ك.م.ي/ محمد  لح ككمد  فالح 18 ك.ي/ ب اا ويد محمعي 

   18 ك.م.ي/  يمان ويد ككمد

 المادة/ الوسائل المعألنة واذجهزة ال ياضةة ) نظ ي (   
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.م.ي/ محمد  لح ككمد  فالح كيني ك.ي/ ب اا ويد محمعي 

   كيني ك.م.ي/  يمان ويد ككمد

 المادة/ الت بةة الح  ةة    
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.م.ي/ ببر كنعر ت امي كيني ك.ي/ كام    د المجيد قنصعة

   كيني ك.ي/  ا م  ابر راشد 

 المادة/ تحلألل مناهج الت بةة ال ياضةة     
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.م.ي/ مر ة   ري  برام م يكر ري  كيني ك.ي/ محمعي   د الحل م   د ال ريم

   كيني ك.ي/ كام    د المجيد قنصعة

 المادة/ ا اًات موجهه   
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ مصطفي ككمد   د العها  كيني ك.ي/  ايل كسني السيد

   كيني ك.ي/ كيمن   ده محمد

ـمرم ةـا لكتوراهـ-3
 أولى د توراه:

 المادة/ اإلش اف وتوجةه الت بةة ال ياضةة  
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ ب اا ويد محمعي كيني ك.ي/ كمال ول مان كسن

 كيني ك.م.ي/ محمد  لح ككمد  فالح كيني ك.ي/ كنان محمد ككمد هج صة

 [    1المادة/ ا اًات موجهه ] 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/  يمان ويد ككمد كيني ككمد   د العها ك.م.ي/ مصطفي 

 كيني ك.م.ي/ مر ة   ري  برام م كيني ك.ي/ كنان ككمد محمد هج صه

 المادة/ اإلعداد المهني لمعل  الت بةة ال ياضةة    
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ كيمن   ده محمد كيني ك.ي/ كمال ول مان كسن

 كيني ك.م.ي/ ببر كنعر ت امي محمد كيني السيدك.ي/  ايل كسني 

 المادة/ الت بةة الح  ةة    
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/  ا م  ابر راشد  كيني ك.ي/ كام    د المجيد قنصعة

 كيني ك.م.ي/ مر ة   ري  برام م كيني ك.ي/ كيمن   ده محمد
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(12)  

 ثانةا : ثانةة د توراه
 المادة/ تحلألل دلألل معل  الت بةة ال ياضةة     

 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/  يمان ويد ككمد كيني ك.ي/ كام    د المجيد قنصعة

 كينة ك.م.ي/ محمد  لح ككمد  فالح كيني ك.ي/ كنان محمد ككمد هج صة

 [  2المادة/ ا اًات موجهه ] 
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ مصطفي ككمد   د العها  كيني ك.ي/  ايل كسني السيد 

 كيني ك.م.ي/ محمد  لح ككمد  فالح كيني ك.ي/  يمن   ده محمد محمد  

 المادة/ تقوي  ط ق تدري  الت بةة ال ياضةة     
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ ب اا ويد محمعي كيني ك.ي/ محمعي   د الحل م   د ال ريم

 كيني ك.م.ي/  يمان ويد ككمد كيني ك.ي/  ا م  ابر راشد 

  المادة/ حلقات بحث في ال ياضة المدرسةة
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ كمال ول مان كسن كيني ك.ي/  ايل كسني السيد

 كيني ك.ي/ مصطفي ككمد   د العها  كيني ك.ي/ كنان ككمد محمد هج صه

 المادة/ تحلألل مناهج الت بةة ال ياضةة     
 الجلسة االس  الجلسة االس 

 كيني ك.ي/ كيمن   ده محمد كيني ك.ي/ محمعي   د الحل م   د ال ريم

 كيني ك.م.ي/ مر ة   ري  برام م كيني ك.م.ي/ ببر كنعر ت امي

 ثانيًا : قسم اإلدارة الرياضية والرتويح
ـري ض (ـ:مرم ةـا لب ومـ تسويقــ-1

 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

1 
اإلقتصاي  و اوات التسعيق في المجال 

 الريااي

 ي/ م سم  الح   د الجعاي        ي/ محمد وعد محمد   د القاير
 ي/  مر  ككمد محمد

 ي/ م سم  الح   د الجعاي        ي/ بسام  لح محمد الد اية  اإل لم في المجال الريااي 2
 مصطفة  نتر  يداني/ 

تقعيم المشر  ات الرياا ة )يراوات  3
 الجد ى(  ملي

 هلسة( 1هلسة(    ي/ ككمد محمعي محمد  ) 1ي/  مر  ككمد محمد  )
 هلسة( 1ي/ محمد كسين  برام م )

تقعيم المشر  ات الرياا ة )يراوات  4
 الجد ى( نظري 

 ي/  مر  ككمد محمد               ي/ ككمد محمعي محمد 
 ي/ محمد كسين  برام م 

 ي/ محمد وعد محمد   د القاير         ي/ محمد م ران م ران اإلتصال اإلياري  5
 ي/ ككمد محمعي محمد هلل

 ي/ مصطفة  نتر  يدان               ي/ بسام  لح محمد اللعائح المال ة  اإليارية 6
 ي/ محمد كسين  برام م
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(13)  

ـمرم ةـا م جستيرــ-2
 أولى ماجستأل () 

 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 ا و  العلم ة لإليارة الرياا ة 1
 ك.ي/ همال محمد  لي يعوف             ك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م

 ي/ ش ماا  لح ويد

 العلقات العامة  اإل لم الريااي 2
  لي يعوفك.ي/  مر  محمد  برام م                ك.ي/ همال محمد 

 ي/ مؤمن له   د النج م

 التر يح  ك قات الفراغ 3
 ك.ي/ همال محمد  لي يعوف          ك.ي/  برام م كسين  برام م               

 ك.ي/ ران ا مروي كبع الج اس
 ماجستأل ( ثانةة) 

 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 كلقات بحث في اإليارة الرياا ة 1
 ك.ي/  برام م كسين  برام مك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م        

 ك.م.ي/  صمت محمد ويد

 قرااات معه ة 2
 برام م                ك.ي/  برام م كسين  برام مك.ي/  مر  محمد  

 ك.م.ي/ ككمد محمد ككمد كبع اليديد

 اإلتصال اإلياري  3
 ك.م.ي/  صمت محمد ويدك.ي/ همال محمد  لي                 

 ك.م.ي/ مؤمن له   د النج م

 السلعك التنظ مي 4
 ك.ي/ همال محمد  لي

 ك.م.ي/ ش ماا  لح ويد               ك.م.ي/ بلل ويد هاشم كسين
 ك.م.ي/ ككمد محمد ككمد كبع اليديد       ك.م.ي/ بلل ويد هاشم كسين  قتصاييات الريااة 5

ـمرم ةـا لكتوراهـ-3
 (د توراه) أولى 
 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

  يارة المؤوسات الرياا ة 1
 ك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م      ي/ ككمد محمد ككمد كبع الديد             

 ي/ مؤمن له   د النج م                

  برام م كسين  برام مك.ي/  مر  محمد  برام م                ك.ي/  (1قرااات معه ة ) 2
 ي/ مؤمن له   د النج م                

 التنظ م اإلياري  تحلي  النظم 3
 ك.ي/  مر  محمد  برام م                ك.ي/ ران ا مروي كبع الج اس            

 ك.م.ي/ ككمد محمد ككمد كبع اليديد

 التنم ة اإليارية في المجال الريااي 4
 ك.ي/كا م كمال الدين   د العظ م   ك.ي/ران ا مروي كبع الج اس   د العديد   

 ي/ ككمد محمد ككمد كبع اليديد        
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(14)  

 (د توراه ثانةة) 
 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 التقعيم في اإليارة الرياا ة 1
 مروي كبع الج اسك.ي/  برام م كسين  برام م                ك.ي/ ران ا 

 ي/  صمت محمد ويد         ك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م

 ك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م        ي / ش ماا  لح ويد كلقات بحث في اإليارة الرياا ة 2
 ي/ بلل ويد هاشم                      

 ك.ي/  برام م كسين  برام م     ك.ي/  مر  محمد  برام م            (2قرااات معه ة ) 3
 ي/ بلل ويد هاشم                      

اإل داي الم ني لإلياري في المجال  4
 الريااي

 ك.ي/ ران ا مروي كبع الج اس             ك.م.ي/ ش ماا  لح ويد
 ك.م.ي/ مؤمن له   د النج م            ي/  صمت محمد ويد

 ك.ي/  برام م كسين  برام م               ك.م.ي/ ش ماا  لح ويد )نظري(برامج التر يح الريااي  5
 ي/ بلل ويد هاشم                      ي/  صمت محمد ويد

 برامج التر يح الريااي ) ملي( 6
 (1ك.ي/  مر  محمد  برام م                )هلسة
 (1ك.ي/ كا م كمال الدين   د العظ م       )هلسة

 (1 برام م كسين  برام م              )هلسةك.ي/ 
 (   1ك.ي/ ران ا مروي كبع الج اس            )هلسة

 قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة

 السادة القائمون بالتدري  الم حلة المق ر م

 عل  الح  ة 1

أولي 
 ماجستأل 

 ك.ي/  الح محمد  الح  -ك.ي/ مدكت شعقي لعس            
 الحسيني  لح محمد.م.ي/ ك

 ك.ي/ ياور كسن كامد -ك.ي/ فؤاي ر إ   د الحب م             اذس  العلمةة للتدريب ال ياضي 2
 ك.م.ي/ ليلة همال م نة

ــــدريب ال ياضــــي  1 ــــي الت ــــات بحــــث ف حلق
 وعلوم الح  ة

ثانةة 
 ماجستأل 

 ك.ي/ محمعي  ط ة ب يت -   ك.ي/ فؤاي ر إ   د الحب م         
 كاتم فتح هللا محمدك.م.ي/ 

 ك.م.ي/ الحسيني  لح محمد -           ك.ي/ محمد ككمد الحفنا ي  مةكانةكا حألوية 2
 ك.م.ي/ نالد   د المعهعي   د العظ م

 ك.م.ي/ لارإ محمد   د هللا -ك.ي/ ككمد نضري محمد               تخطةط التدريب ال ياضي 3
 ك.م.ي/ رشا رب ب ف مي  لي  

 تقوي  التدريب ال ياضي 4

 

 ك.م.ي/ مر ة رمضان محمعي -ك.ي/  ايل  برام م ككمد               
 ك.م.ي/  الح   د القاير  تري 

 ك.ي/  الح   د الجابر   د الحافظ -           ك.ي/ ومر مصطفة كسين (1ا اًات موجهة ) 5
 ك.ي/  نجي  ايل متعلي

 تحلألل ح  ي 1 

 أولي
 د توراه

 ك.ي/  الح محمد  الح -مدكت شعقي لعس            ك.ي/ 
 ا.م.ي/ الحسيني  لح محمد -ك.م.ي/ نالد   د المعهعي             

 ك.ي/ محمد  برام م ولطان -ك.ي/ ككمد  لح قرا ة               التدريب ال ياضي 2
 ك.م.ي/ ككمد  وما ي  ككمد -ك.ي/ لارإ  لح الدين ويد          

 ك.ي/ محمعي كسن كسين -ك.ي/ كامد كسين ككمد                 (1ا اًات موجهة ) 3
 ك.ي/ نالد محمد   د ال ريم -ك.ي/ محمعي  ط ة ب يت              
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(15) 
 السادة القائمون بالتدري  الم حلة المق ر م

 حلقات بحث في التدريب ال ياضي 1

 
 ثانةة
 د توراه

 ك.ي/ مدكت شعقي لعس -           ك.ي/ كامد كسين ككمد     
 ك.م.ي/ السيد  لي   د هللا -ك.ي/ ككمد نضري محمد              

 ك.ي/ ياور كسن كامد -ك.ي/ ككمد  لح قرا ة                تقوي  التدريب ال ياضي 2
 ك.م.ي/  مر  ويد كسن -ك.ي/  الح   د الجابر               

 ك.ي/ لارإ  لح الدين ويد -ك.ي/ محمد  برام م ولطان             لألداً الح  يالتحلألل المةكانةكي  3
 ك.م.ي/ شرين ويد فار إ  -ك.م.ي/ نالد   د المعهعي             

 ك.ي/ محمعي كسن كسين -ك.ي/ ككمد  لح قرا ة                اإلعداد المهني للمدرب ال ياضي 4
 ك.ي/ ككمد نضري محمد -       ك.ي/ ياور كسن كامد          

 ك.ي/  ايل  برام م ككمد -ك.ي/ محمد ككمد الحفنا ي              (2ا اًات موجهة ) 5
 ك.م.ي/   د الركمن كسين  برام م -ك.ي/ ومر مصطفة كسين            

 المواد العملةة 

م حلة 
 الد توراه

  

 ك.ي/ ككمد  لح قرا ة - ك.ي/ فؤاي ر إ   د الحب م            تحلألل ح  ي )أولي د توراه( 1
 محمد  برام م ولطانك.ي/  -ك.ي/  ايل  برام م ككمد              

التحلألل المةكانةكي لألداً الح  ي )ثانةـة  2
 د توراه(

 ك.ي/  الح محمد  الح -ك.ي/ محمد ككمد محمد الحفنا ي       
 ك.ي/ محمعي كسن كسين -          ك.ي/ كامد كسين ككمد      

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية
 : م حلة الدبلومة العامة في الت بةة ال ياضةة :أوالا 

 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

  لم النف  الريااي 1
 ي/ آالا ككمد محمد الطاهر ك.م.ي/ مصطفة هاشم ككمد             

 ي/ محمد السيد شاكر

 ي/ محمد السيد شاكر               ي/ آالا ككمد محمد الطاهر  لم النف  اإلرشايي للرياايين 2
 ي/ محمد ويد كامد

 ي/ آالا ككمد محمد الطاهر               ي/ محمد السيد شاكر الق اس النفسي  اإلكصاا 2
 ي/ محمد ويد كامد

 ي/ آالا ككمد محمد الطاهرك.م.ي/ ش ماا  لي محمد لعلي             يراوة الحالة 3
 ي/ محمد السيد شاكر

 ي/ آالا ككمد محمد الطاهر               ي/ محمد السيد شاكر التعص   شق  المل   4
 ي/ محمد ويد كامد

 : م حلة الماجستأل  ثانةا  
 ) أولى ماجستأل (  

 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 ال حث العلمة 1
 ي/مصطفي هاشم ككمد                        ماي ومير محمعي  لي ك.ي/

    ك.ي/   د هللا فرغلي ككمد

 ك.ي/ ككمد نضري محمد       د الحب م ر إ   د الحب مك.ي/   اإلكصاا 2
 محمد   د الركمنكيمن  ي/

 ش ماا  لي محمد لعليي/ ك.ي/   د الحب م ر إ   د الحب م         لم النف  الريااي 2
 مصطفة هاشم ككمدي/ 

ا  عل الفلسف ة  التربعية للترب ة  3
 الرياا ة

 ي/ ش ماا  لي محمد لعلي                    ك.ي/   د هللا فرغلي
 ي/ مصطفة هاشم ككمد

 / ش ماا  لي محمد لعلي يك.ي/  برام م كسين  برام م             الترب ة التر يح ة 4
 ي/ مصطفة هاشم ككمد
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(16)  

 ) ثانةة ماجستأل ( 
 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 ي/ ش ماا  لي محمد لعليك.ي/   د هللا فرغلي ككمد               قرااات معه ه 1
 ي/ مصطفة هاشم ككمد

 للرياايينالصحة النفس ة  2
 ش ماا  لي محمد لعلي ي/         د الحب م ر إ   د الحب مك.ي/ 

 ي/ مصطفة هاشم ككمد

  ش ماا  لي محمد لعلي/  د الحب م ر إ   د الحب م       ي/ ك.ي التقعيم النفسي للرياايين 3
 ك.ي/   د هللا فرغلي ككمد

 ك.ي/  ماي ومير محمعي            ك.ي/   د الحب م ر إ   د الحب م        و بعلعه ة التدري   المنافسات 4
 ي/ مصطفة هاشم ككمد

5 
كلقات بحث في  لم النف  

 الريااي

 ك.م.ي/ش ماا  لة محمد لعليك.ي/  ماي ومير محمعي            
 ي/ مصطفة هاشم ككمد              ك.م.

 ) أولي د توراه (    ثالثاا  : م حلة الد توراه
 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 و بعلعه ة الجما ات الرياا ة 1
 ك.ي/ محمعي كسن كسين العربي               ك.ي/ ماي ومير محمعي         

 ك.ي/   د هللا فرغلي ككمد

 التعه ه  اإلرشاي النفسي للرياايين 2
 ك.ي/ ياور كسن كامدك.ي/  د الحب م ر إ   د الحب م              

 ي/ ش ماا  لي محمد لعلي

 الترب ة المقارنة  نظم التعل م  3
 ك.ي/  الح محمد  الح                     ك.ي/ محمد  برام م محمعي ولطان

                       ك.ي/  د هللا فرغلي ككمد

 (1قرااات معه ه ) 4
 ك.ي/ ومر مصطفة كسين                      ك.ي/  نجي  ايل متعلي

 ك.م.ي/ش ماا  لة محمد لعلي    
 

 
 

 

 د توراه (  ثانةة )  
 القائمألن بتشكألل التصحةح المق ر م

 (2قرااات معه ة ) 1
 ك.ي/  الح محمد  الح         ك.ي/ ككمد  لح قرا ة             

               ك.ي/  د هللا فرغلي ككمد     

  لم اإلهتماع الريااي 2
 ك.ي/ ككمد  لح الدين محمد قرا ة              ك.ي/ محمعي كسن كسين العربي

 ك.م.ي/ش ماا  لة محمد لعلي    

 و بلعه ة التعلم الحركي 3
 ب يتمحمعي  ط ة ك.ي/  د الحب م ر إ   د الحب م               ك.ي/ 

 ك.ي/ ككمد نضري محمد

 و بلعه ة التدري   المنافسات 4
 ك.ي/  ماي ومير محمعي                       ك.ي/ ياور كسن كامد

 ك.ي/ لارإ  لح الدين ويد

 ك.ي/  ماي ومير محمعي  لي                  ك.ي/ لارإ  لح الدين ويد كلقات بحث في  لم النف  الريااي 5
 هاشم ككمد ك.م.ي/ مصطفة

 

 واف  المجل . :الق ار
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(17)  

مذكرة مقدمة من السيد ك.ي/  كي  ال ل ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع . بشأن   تماي هد ل  متحانات التأهيلي يكتعراه  -8859
 م  فقا  لما يلي:2020/2021( للعام الجامعي 3للطل  العافدين )

 الساعة الطالباملادة  / عدد  اجملال اليوم والتاريخ

الجمعة 
 م30/7/2021

 المجال
 العام

 (11قسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة )
 (6قسم التدري  الريااي   لعم الحركة )

 (3قسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة )
 (1قسم  لعم الصحة الرياا ة )

9 - 12 
 ظ را  

 الس ت
 م31/7/2021

 المجال المرت ت
9 - 12 

 ظ را  
 اإلكد

 م1/8/2021
 المجال الت صصي +

 ا نت ار الشفعي 
  ام( –مرت ت  –)ت صصي 

9 - 12  
12- 3 

 
 

 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمة من السيد ك.ي/  كي  ال ل ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع . بشأن   تماي تشبي  لجان المرا  ة  الملكظة  -8860
 م  فقا  لما يلي :2020/2021( للعام الجامعي 3التأهيلي يكتعراه للطل  العافدين )لإلمتحانات النظرية إلمتحان 

ـأيض ءـا  جنةـا م لةـا يومـوا ت ريخ

 المجال العام م30/7/2021الجمعة 
 ك.ي/  ايل كسني السيد                   )رئ سا (

 ) ضعا (           ببر كنعر ت امي محمد   كم.ي/ 
 الس ت

 ك.ي/ ياور كسن كامد                     )رئ سا ( المجال المرت ت م31/7/2021
 ك.م.ي/  دة كمال بدر   د العال           ) ضعا (

 اإلكد
 م1/8/2021

المجال 
 الت صصي

 ك.ي/  ماي الدين شج ان  لي             )رئ سا (
  ك.م.ي/ لارإ محمد   د هللا ب يت         ) ضعا (

 واف  المجل . :الق ار

مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذذيد ك.ي/  كيذذ  ال ل ذذة لشذذئعن الدراوذذذات العل ذذا  ال حذذع . بشذذأن   تمذذذاي تشذذبي  لجنذذة ر ذذذد  -8861
 من الساية ا تي كومائ م:م 2020/2021( للعام الجامعي 3 متحان التأهيلي يكتعراه للطل  العافدين )يرهات 

 رئ سا  أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة .                                                   -1
  ضعا                                                       .بك  أنور تهامي محمدأ.م.د/  -2
  ضعا  أ.م.د/ طارق محمد عبد هللا بخألت.                                                  -3
  ضعا  أ.م.د/ عزة  مال بدر عبد العال.                                                     -4
  ياري اللجنة        السألد/ ولألد محمد جاب .                                                    -5
  ام  اللجنةالعامل/ عدلي علةان عبد العال.                                                     -6

 واف  المجل . :الق ار
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(18) 
 

ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلري(ـ:ـخ مسً ـ:
ا وتاو الدكتعر/ م ة   د العظ م كسن. مذكرة مقدمة من  يارة شئعن العاملين بال ل ة بشأن تجديد   ارة السيدة  -8862

ا وتاو المسا د بقسم التذدري  الريااذي   لذعم الحركذة للعمذ  بجامعذة اإلمذام   ذد الذركمن بذن ل صذ  بالممل ذة 
م ، بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم 31/8/2022م كتذذة 1/9/2021العرب ذذة السذذععيية للعذذام الثذذامن   ت ذذارا  مذذن 

 م.7/6/2021( بتاريخ 202كة بجلسته رقم )التدري  الريااي   لعم الحر 
 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمة من  يارة شئعن العاملين بال ل ة بشأن اقتراح تجديد كها ة السيد ا وتاو الدكتعر/ مؤمن   د العديد  -8863
للعمذذ  بجامعذذة اإلمذذام   ذذد   ذذد الحميذذد. ا وذذتاو بقسذذم اإليارة الريااذذ ة  التذذر يح بال ل ذذة لمرافقذذة   هتذذه المعذذارة 

م. 31/8/2022م كتة 1/9/2021الركمن بن ل ص  بالممل ة العرب ة السععيية لمدة  ام ثالث في الفترة من 
 م.7/6/2021( بتاريخ 186بناا   لة معافقة مجل  قسم اإليارة الرياا ة  التر يح بجلسته رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ئعن العذذذاملين بال ل ذذذة بشذذذأن اقتذذذراح تجديذذذد كهذذذا ة السذذذيد الذذذدكتعر/ محمذذذد   ذذذد العظذذذ م مذذذذكرة مقدمذذذة مذذذن  يارة شذذذ -8864
محمذذذذعي. ا وذذذذتاو المسذذذذا د بقسذذذذم اإليارة الريااذذذذ ة  التذذذذر يح بال ل ذذذذة لمرافقذذذذة   هتذذذذه المعذذذذارة للعمذذذذ  بجمج ذذذذة 

م. 31/8/2022م كتذة 1/9/2021الرياايين بد لة اإلمارات العرب ة المتحدة لمدة  ام نذام  فذي الفتذرة مذن 
 م.7/6/2021( بتاريخ 186بناا   لة معافقة مجل  قسم اإليارة الرياا ة  التر يح بجلسته رقم )

 واف  المجل . :الق ار

مذكرة مقدمذة مذن  يارة شذئعن العذاملين بال ل ذة بشذأن اقتذراح تجديذد كهذا ة السذيدة الذدكتعرة/ شذيرين هذلل شذحاته.  -8865
اإليارة الريااذذ ة  التذذر يح بال ل ذذة لمرافقذذة   ه ذذا المعذذار للعمذذ  بجامعذذة كائذذ  بالممل ذذة ا وذذتاو المسذذا د بقسذذم 

م. بنذاا   لذة معافقذة مجلذ  31/8/2022م كتذة 1/9/2021العرب ة السععيية  لمذدة  ذام ثالذث فذي الفتذرة مذن 
 م.7/6/2021( بتاريخ 186قسم اإليارة الرياا ة  التر يح بجلسته رقم )

 مجل .واف  ال :الق ار
ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا عمق تـا ثق فية:ـ:ــس لسً 

ـ منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
 قتذذذذراح مذذذذنح ال اكذذذذث/ محمذذذذعي  ذذذذايل كسذذذذني السذذذذيد. المعيذذذذد بقسذذذذم المنذذذذاهج  تذذذذدري  الترب ذذذذة الريااذذذذ ة يرهذذذذة  -8866

"ل يمـإرشـ ليـ مع ـمـا تربيـةـا ري ضـيةـبدسـتخلامـا تمرينـ تـــــــ الماهستير في الترب ة الريااذ ة بعنذعان
بنذاا   لذة معافقذة ا بن ئيةـ  مـلـمـنـا تشـوه تـا قواميـةـ تمميـذـا م قـةـاألو ـىـمـنـا تع ـيمـاألس سـ "ـــــــــــ

م،  قذرار لجنذة 6/6/2021( المنعقذدة بتذاريخ 196مجل  قسم المنذاهج  تذدري  الترب ذة الريااذ ة بجلسذته رقذم )
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )الدراوات 

 واف  المجل . :الق ار
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(19) 
 قتذذراح مذذنح ال اكثذذة/  يمذذان  بذذرام م هريذذدي كسذذن. المقيذذدة بقسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة )مذذن ال ذذار ( يرهذذة  -8867

"تــيثيرـبرنــ متـمقتــرخـبدســتخلامـا قــلراتـا توافقيــةـي ــىـألاءـبعــضــ الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان
بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم المنذذاهج مهــ راتـا جمبــ زـا منهجيــةـ تمميــذـا م قــةـاألو ــىـمــنـا تع ــيمـاألس ســ "ــ

ال حذذذع  م،  قذذذرار لجنذذذة الدراوذذذات العل ذذذا   6/6/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 196 تذذذدري  الترب ذذذة الريااذذذ ة بجلسذذذته رقذذذم )
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح مذذنح ال اكذذث/ محمذذعي فذذر  هللا   ذذد ال ذذاقي. المقيذذد بقسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة )مذذن ال ذذار ( يرهذذة  -8868
ا ري ضيةـويمقتهـبتنمـرـبعـضـمع مـ ــــ"تهربـا تمميذـمنـلر(ـا تربيةـ الماهستير في الترب ة الرياا ة بعنذعان

ــية"ــ ــةـا ري ض ( المنعقذذدة 196بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة بجلسذذته رقذذم )ا تربي
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229م،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )6/6/2021بتاريخ 

 واف  المجل . :الق ار

 قتراح منح ال اكث/ محمد   د الرا إ   ذد الفضذي  محمذد. المقيذد بقسذم المنذاهج  تذدري  الترب ذة الريااذ ة )مذن ال ذار (  -8869
ــىـــــ يرهذذة الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان ــتع مـمت ــ ـبدســتخلامـإســتراتيجيةـا  ــ متـتع يم ــيثيرـبرن "ت

فـ ـكـرةـا قـلمـ تمميـذـا مرم ـةـاإليلاليـةـبمم ف ـةــــــــا تمكنـي ىـمسـتو ـاـأللاءـ ـبعضـا مهـ راتـاألس سـيةــــــ
ــوه ج"ـ ( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 196بنذذذذاا   لذذذذة معافقذذذذة مجلذذذذ  قسذذذذم المنذذذذاهج  تذذذذدري  الترب ذذذذة الريااذذذذ ة بجلسذذذذته رقذذذذم )ســ

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229م،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )6/6/2021
  .واف  المجل :الق ار

 قتذذراح مذذنح ال اكذذث/ نالذذد   ذذد النا ذذر   ذذد الذذركمن كقذذار. المقيذذد بقسذذم التذذدري  الريااذذي   لذذعم الحركذذة )مذذن ال ذذار (  -8870
"برنــ متـتــلريب ـبدســتخلامـاألســ وبـا ب  يســت ـوتــيثيرهـي ــىــ يرهذذة الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان

بنذاا   لذة معافقذة مجلذ  قسذم ا قوةـاإلنفج ريةـ  مرم ةـاألس سيةـوا مستو ـا رقمـ ـ ـل ـن شـلـا وثـبـا ثمثـ "ــــــ
م،  قذذذذرار لجنذذذذة الدراوذذذذات العل ذذذذا 7/6/2021( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 202التذذذذدري  الريااذذذذي   لذذذذعم الحركذذذذة بجلسذذذذته رقذذذذم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229ل حع  بجلست ا رقم ) ا
 واف  المجل . :الق ار

 قتراح منح ال اكثة/ ولمي كيمن   د العديذد. المقيذدة بقسذم اإليارة الريااذ ة  التذر يح )مذن ال ذار ( يرهذة الماهسذتير فذي  -8871
"خطةـمقترمةـإلستثم رـاألمـلاثـا ري ضـيةـ ـبعضـاإلتمـ لاتـا ري ضـيةـبجمهوريـةـمصـرــــــــ الترب ة الرياا ة بعنذعان

م، 7/6/2021( المنعقذدة بتذذاريخ 186بنذاا   لذة معافقذذة مجلذ  قسذذم اإليارة الريااذ ة  التذذر يح بجلسذته رقذذم )ا عربيــة"ـ
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229 قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح مذذنح ال اكذذث/ ككمذذد   ذذد الذذركمن محمذذد مصذذطفة. المقيذذد بقسذذم اإليارة الريااذذ ة  التذذر يح )مذذن ال ذذار ( يرهذذذة  -8872
"تصـميمـموقــعـإ كترونـ ـ  مصـ ئمـا معرفيـةـوإتخــ ذـا قـرارـ ـل ـمكــ مـــــــ الماهسذتير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان

ــ رية"ــ ــةـا مصـ ( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 186 لذذذة معافقذذذة مجلذذذ  قسذذذم اإليارة الريااذذذ ة  التذذذر يح بجلسذذذته رقذذذم )بنذذذاا  ري ضـ
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229م،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )7/6/2021

 واف  المجل . :الق ار
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ـ(20)
ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت 

 قتراح تشبي  لجنة المناقشة  الحبم لل حث المقدم مذن ال اكذث/   ذد القفذعر محمذد محمذعي. المقيذد بقسذم اإليارة الريااذ ة  -8873
"ا رشــ قةـاإلســتراتيجيةــ التذذر يح )مذذن ال ذذار ( للحصذذعل  لذذة يرهذذة يكتذذعراه الفلسذذفة فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان 

 من الساية:  لـا مصريـ كرةـا يل"ـكملخمـ  تميزـب  مشروعـا قوم ـ  عم  قةـب إلتم
 كوتاو  يارة الريااات المائ ة بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح عم و محمد إب اهة .              أ.د/  -1

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (
 الرياا ة  التر يح كوتاو التر يح الريااي بقسم اإليارةأ.د/ إب اهة  حسألن إب اهة .              -2

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مناقشا (
 كوتاو كرة اليد بقسم اإليارة الرياا ة  التر يحإيمان محمد أحمد أبو ف يخة.       أ.د/ -3

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كفر الش خ )مناقشا (
 اإليارة الرياا ة  التر يح ت صم ريااات مائ ةكوتاو مسا د بقسم أ.م.د/ مؤمن طه عبد النعة .     -4

 / هامعة كويعض )مشرفا ( الترب ة الرياا ةببل ة 
 كوتاو مسا د بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح ت صم كرة يدأ.م.د/ بالل سألد هاش .     -5

 / هامعة كويعض )مشرفا ( ببل ة الترب ة الرياا ة
م،  قذرار لجنذة 7/6/2021( المنعقذدة بتذاريخ 186يااذ ة  التذر يح بجلسذته رقذم )بناا   لة معافقذة مجلذ  قسذم اإليارة الر 
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت ـ
 قتراح تشبي  لجنة المناقشة  الحبم لل حث المقدم من ال اكثة/ كوماا رشاي السيد  ذالح. المقيذدة بقسذم المنذاهج  -8874

"تقنـينــ تدري  الترب ة الرياا ة )من ال ار ( للحصعل  لذة يرهذة الماهسذتير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان 
مذن ليـةـا ري ضـيةـبنـينـبيسـيوط"ـــــبط ريةـإختب راتـمه ريةـف ـكرةـا يـلـ تمميـذـا ملرسـةـاإليلاـــ

 الساية: 
 كوتاو كرة اليد ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة بني وعيف       )مناقشا (أ.د/ أحمد محمد عبد الخال .           -1
 كوتاو تدري  كرة اليد بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ةأ.د/  مال سلةمان حسن علي.         -2

 رب ة الرياا ة لشئعن التعل م  الطل  / هامعة كويعض )مشرفا (  كي  كل ة الت
 كوتاو لرإ التدري  بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ةأ.د/ بهاً سألد محمود حسانألن.       -3

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مناقشا (
 المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كوتاو كرة اليد بقسمأ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب السباعي.   -4

 ببل ة الط  / هامعة كويعض )مشرفا (
م، 6/6/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 196بنذذاا   لذذذة معافقذذة مجلذذذ  قسذذم المنذذذاهج  تذذدري  الترب ذذذة الريااذذ ة بجلسذذذته رقذذم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229 قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )
 واف  المجل . :الق ار
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                                            (21) 

 قتذذراح تشذذبي  لجنذذة المناقشذذة  الحبذذم لل حذذث المقذذدم مذذن ال اكثذذة/ كالا كمذذاي   ذذد التذذعا  كمذذاي. المقيذذدة بقسذذم  -8875
المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة )مذذن ال ذذار ( للحصذذعل  لذذة يرهذذة الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان 

ــمـا مــــ ــىـتع  ــلرام ـا تع يميــةـوأثــرهـي  هــ راتـا مركيــةـاألس ســيةــ"برنــ متـتع يمــ ـبدســتخلامـا 
 من الساية: ا مرتبطةـبي ع بـا قو ـ ل ـتمميذـا مرم ةـاإلبتلائيةـبمم ف ةـأسيوط"ـ

 كوتاو المناهج  لرإ تدري  الترب ة الرياا ة المتفرغ بقسم المناهج أ.د/ محمود عبد الحلة  عبد الل ي .     -1
 هامة كويعض )مناقشا ( تدري  الترب ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / 

 كوتاو تدري  مسابقات الميدان  المضمار بقسم التدري  الريااي   لعم الحركةأ.د/ نجالً إب اهة  محمد عطةة.   -2
   كي  كل ة الترب ة الرياا ة لشئعن ندمة المجتمب  تنم ة ال يئة / هامعة كفر الش خ )مناقشا (

 مسا د بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ت صم مسابقات  كوتاوأ.م.د/ محمد صالح أحمد فالح.       -3
 الميدان  المضمار ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (

م، 18/5/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 195بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة بجلسذذته رقذذم )
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229ع  بجلست ا رقم ) قرار لجنة الدراوات العل ا  ال ح

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح تشذذبي  لجنذذة المناقشذذة  الحبذذم لل حذذث المقذذدم مذذن ال اكثذذة/  يمذذان رهذذ  كنذذعر رهذذ . المقيذذدة بقسذذم  لذذعم  -8876
"تـيثيرـبرنـ متـــالصحة الرياا ة )من ال ار ( للحصعل  لة يرهة الماهسذتير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان 

 من الساية: تيهي  ـبلن ـ عضمتـا طرفـا سف  ـي ىـمض يف تـاإلص بةـب  ص بـا مشقوقـ ل ـاألطف م"ـ
 كوتاو هراكة العظام ببل ة الط   رئ   هامعة كويعض )مناقشا (أ.د/ طارق عبد هللا م سي الجمال.           -1
 فسيعلعه ا الريااة  رئ   قسم  لعم الصحة الرياا ة كوتاوأ.د/ عماد الدين شعبان علي.               -2

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مناقشا (
 كوتاو اإل ابات الرياا ة  التأهي  الريااي بقسم  لعم الصحة الرياا ةأ.د/ محمود فاروق صب ه عبد هللا.   -3

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (
 كوتاو هراكة العظام بقسم هراكة العظام ببل ة الط  / هامعة كويعض )مشرفا (خالد حسن.             أ.د/ محمد -4

م،  قذذرار لجنذذذة 7/6/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 83بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذذم  لذذعم الصذذحة الريااذذ ة بجلسذذته رقذذذم )
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح تشذذبي  لجنذذة المناقشذذة  الحبذذم لل حذذث المقذذدم مذذن ال اكذذث/ فتحذذي  لذذي ككمذذد راغذذ . المعيذذد بقسذذم العلذذعم التربعيذذة  -8877
ــررـــ النفسذذ ة الريااذذ ة للحصذذعل  لذذة يرهذذة الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان  ــرخـ مق ــ ـمقت ــررـإ كترون "مق

 من الساية: ف سفةـوت ريخـا تربيةـا ري ضيةـ طمبـك يةـا تربيةـا ري ضيةـج معةـأسيوط"ـ
 كوتاو  لم النف  الريااي المتفرغ بقسم  لم النف   اإلهتماع  التقعيم أحمد محمد عبد المعز السنت يسي.    أ.د/  -1

 بال رم / هامعة كلعان )مناقشا ( الريااي ببل ة الترب ة الرياا ة لل نين
 كوتاو  لم النف  الريااي بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ةأ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة .     -2

   كي  كل ة الترب ة الرياا ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع  / هامعة كويعض )مناقشا (
 الريااي  رئ   قسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة كوتاو  لم النف عماد سمأل  محمود.   أ.د/ -3

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (
 كوتاو ك عر الترب ة الرياا ة بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة أ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد.      -4

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (
م،  قذرار 6/6/2021( المنعقذدة بتذاريخ 88معافقة مجل  قسذم العلذعم التربعيذة  النفسذ ة الريااذ ة بجلسذته رقذم )بناا   لة 

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار
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(22) 

 قتذذراح تشذذبي  لجنذذة المناقشذذة  الحبذذم لل حذذث المقذذدم مذذن ال اكذذث/ هذذاني ال ذذدري محمذذد   ذذد ال ذذريم. المقيذذد بقسذذم العلذذعم  -8878
"تـيثيرـبرنـ متـــالتربعية  النفس ة الرياا ة )من ال ار ( للحصعل  لذة يرهذة الماهسذتير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان 

مذن سـتخلم ـشـبك تـا تواصـمـاإلجتمـ ي ـا ري ضـيين"ــــــإرش ليـنفس ـف ـتخفيفـأيراضـا وملةـا نفسيةـ م
 الساية: 

 كوتاو  لم النف  الريااي المتفرغ بقسم العلعم التربعية  النفس ة مختار أمألن عبد الغني عبد المقصود.  أ.د/  -1
  اإلهتماع ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة بني وعيف )مناقشا (

 كوتاو  لم النف  الريااي  رئ   قسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ةعماد سمأل  محمود.   أ.د/ -2
 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (

 كوتاو ك عر الترب ة الرياا ة بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة أ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد.      -3
 / هامعة كويعض )مناقشا ( ببل ة الترب ة الرياا ة

 كوتاو مسا د بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة ت صم  لم اإلهتماع أ.م.د/ شةماً علي محمد لولي.    -4
  الريااي ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (

م،  قذرار 6/6/2021( المنعقذدة بتذاريخ 88بناا   لة معافقة مجل  قسذم العلذعم التربعيذة  النفسذ ة الريااذ ة بجلسذته رقذم )
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتراح تشبي  لجنة المناقشة  الحبم لل حث المقدم من ال اكث/ كسن   د الرا إ   د ال ذديب. المقيذد بقسذم العلذعم التربعيذة  -8879
"تـيثيرـبرنـ متـنفسـ ــــ النفس ة الرياا ة )من ال ار ( للحصعل  لذة يرهذة الماهسذتير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان 

 من الساية: ري ضةـا سب مة"ــمقترخـي ىـمستو ـاأللاءـا مه ريـ ل ـمبتلئ 
 كوتاو  لم النف  الريااي بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ةأ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة .     -1

   كي  كل ة الترب ة الرياا ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع  / هامعة كويعض )مناقشا (
 كوتاو  يارة الريااات المائ ة   ميد كل ة الترب ة الرياا ة /   أ.د/ عادل محمد عبد المنع  مكي.             -2

 هامعة كوعان )مناقشا (
 كوتاو  لم النف  الريااي  رئ   قسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ةأ.د/ عماد سمأل  محمود.   -3

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (
 الترب ة الرياا ة بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة  لكوتاو ك ع أ.د/ عبد هللا ف غلي أحمد.      -4

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (
 كوتاو مسا د بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح ت صم ريااات مائ ةأ.م.د/ مؤمن طه عبد النعة .    -5

  الرياا ة / هامعة كويعض )مشرفا (ببل ة الترب ة 
م،  قذرار 6/6/2021( المنعقذدة بتذاريخ 88بناا   لة معافقة مجل  قسذم العلذعم التربعيذة  النفسذ ة الريااذ ة بجلسذته رقذم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـ
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                                           (23) 
ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ 

 قتراح تسجي  ال حث المقدم من ال اكثذة/  وذراا كمذال لطفذي  لذي. المقيذدة بقسذم المنذاهج  تذدري  الترب ذة الريااذ ة )مذن  -8880
صــميمـمقيــ (ـإلكتشــ فـاألطفــ مـذويــــ"تال ذذار ( للحصذذعل  لذذة يرهذذة الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان 

  تشبي  هيئة اإلشراف من الساية : (ـسنوات"9ـ–ـ6إضطرابـا تيزرـا مرك ـا تطوريـمنـ 
 كوتاو لرإ تدري  الترب ة الرياا ة  رئ   قسم المناهج  تدري  الترب ة     أ.د/ عاص  صاب  راشد. -1

 الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض
 مدرس بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعضد/خالد أبو السعود عبد هللا   -2
 مدرس بقسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعضد/ محمد سألد حامد علي.    -3

م، 6/6/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 196ي  الترب ذذذة الريااذذ ة بجلسذذذته رقذذم )بنذذاا   لذذذة معافقذذة مجلذذذ  قسذذم المنذذذاهج  تذذدر 
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229 قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح تسذذجي  ال حذذث المقذذدم مذذن ال اكذذث/ محمذذد مذذاهر محمذذد  ط فذذي. المقيذذد بقسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة  -8881
"تــيثيرـبرنــ متـبدســتخلامـاألنشــطةـــ)مذذن ال ذذار ( للحصذذعل  لذذة يرهذذة الماهسذذتير فذذي الترب ذذة الريااذذ ة بعنذذعان 

 تشذبي  هيئذة اإلشذراف مذن  ع ـيمـا سـب مة"ــا مركيةـلاخمـا وسطـا م ئ ـي ـىـا سـ واـاإلجتمـ ي ـفـ ـمـلار(ـتـــــ
 الساية :

 كوتاو تدري  كرة السلة بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة    أ.د/ عادل حسني السألد. -1
 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض

 مائ ة كوتاو مسا د بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ت صم رياااتأ.م.د/ عزة  مال بدر.    -2
 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض

 مدرس بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعضد/ شةماً ماه  أحمد.       -3
م، 18/5/2021( المنعقذذدة بتذذاريخ 195بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم المنذذاهج  تذذدري  الترب ذذة الريااذذ ة بجلسذذته رقذذم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229رار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم ) ق

م  إضافة السألدة الد تور/ شةماً علي محمد لولي. أستات مساعد عل  اإلجتماع ال ياضي  واف  المجل  :الق ار
 شةماً ماه  أحمد.الد تورة/  من إلى هألئة اإلش اف بدال   بقس  العلوم الت بوية والنفسةة ال ياضةة

 قتراح تسجي  ال حث المقدم من ال اكث/ محمعي ع سة   د العال محمد. المقيد بقسم المنذاهج  تذدري  الترب ذة  -8882
"تيثيرـبرنـ متـتع يمـ ـــالرياا ة )من ال ار ( للحصعل  لة يرهة الماهستير في الترب ة الرياا ة بعنعان 

ا مهـــ راتـا منهجيـــةـفـــ ـكـــرةـا ســـ ةـ تمميـــذـا مرم ـــةـبدســـتخلامـإســـتراتيجيةـكي ـــرـي ـــىـألاءـ
  تشبي  هيئة اإلشراف من الساية : اإليلالية"

 كوتاو كرة اليد بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة    أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب. -1
 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض

 مدرس بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة / خالد أبو السعود عبد هللا.  -2
 / هامعة كويعض

 مدرس بقسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ببل ة الترب ة الرياا ة     د/ أحمد يوسف محمد. -3
 / هامعة كويعض 

( المنعقذذذذذدة بتذذذذذاريخ 196)بنذذذذذاا   لذذذذذة معافقذذذذذة مجلذذذذذ  قسذذذذذم المنذذذذذاهج  تذذذذذدري  الترب ذذذذذة الريااذذذذذ ة بجلسذذذذذته رقذذذذذم 
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229م،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )6/6/2021

 واف  المجل . :الق ار
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(24) 

 قتراح تسجي  ال حث المقدم من ال اكثذة/ هالذة تمذام   ذد السذلم كسذين. المقيذدة بقسذم التذدري  الريااذي   لذعم  -8883
"تيثيرـإستخلامـتلريب تـالحركة )من ال ار ( للحصعل  لة يرهة الماهستير في الترب ة الرياا ة بعنعان 
 تشذبي   فـوـسـ نلا"ـــ- كونــ اإلنس نت ـي ىـبعضـا قلراتـا بلنيةـوا مه ريـةـ ـل ـن شـئ ـري ضـةـاــــ

 هيئة اإلشراف من الساية :
 كوتاو تدري  ريااي مصار ة بقسم التدري  الريااي     أ.د/صالح عبدالجاب  عبدالحافظ. -1

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض   لعم الحركة
 كوتاو مسا د بقسم التدري  الريااي   لعم الحركة ت صم تدري    أ.م.د/ صالح عبد القادر عت ي .  -2

 ريااات الدفاع  ن النف  ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض
 مدرس بقسم التدري  الريااي   لعم الحركة ت صم تدري  د/ علي نور الدين علي مصطفى.   -3

 ويعضريااات الدفاع  ن النف  ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة ك
( المنعقذذذذذدة بتذذذذذاريخ 202بنذذذذذاا   لذذذذذة معافقذذذذذة مجلذذذذذ  قسذذذذذم التذذذذذدري  الريااذذذذذي   لذذذذذعم الحركذذذذذة بجلسذذذذذته رقذذذذذم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229م،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )7/6/2021

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذذراح تسذذذجي  كبحذذذا  الماهسذذذتير للطذذذل  العافذذذدين ال ذذذعيتيين ا تذذذي كوذذذمائ م بقسذذذم التذذذدري  الريااذذذي   لذذذعم  -8884
( المنعقذذدة بتذذاريخ 202معافقذذة مجلذذ  قسذذم التذذدري  الريااذذي   لذذعم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )الحركذذة ، بنذذاا   لذذة 

 م.13/6/2021المنعقدة بتاريخ  (229م،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )7/6/2021
 

 

 هيئةـاالشراف ينوانـا رس  ة اسمـا ب مث م
تذذذذأثير تذذذذدري ات السذذذذاكيع  لذذذذة بعذذذذخ القذذذذدرات ال دن ذذذذة ال ا ذذذذة  عبد المحسن محمد العجمي -1

 مسذذتعى ا ياا الم ذذاري فذذي اذذعا نطذذعض الل ذذ  لل  ذذي كذذرة 
 القدم بد لة ال عيت

 أ.د/محمد إب اهة  محمود سلطان
 إنجي عادل متولي أ.د/

 د/ أحمد محمد حسألن
النشذذذذاض ال  ربذذذذائي لعضذذذذلت الرهذذذذ  الضذذذذاربة للذذذذركلت الحذذذذرة  بدر فهد عماش -2

 الم اشرة   لقت ا بدقة الت ديف ببرة القدم بد لة ال عيت
 أ.د/محمد إب اهة  محمود سلطان

 أ.م.د/ الحسألن صالح محمد
 د/ أحمد محمد حسألن

 وذذذذت دام تذذذذدري ات معاقذذذذف اللعذذذذ  التنافسذذذذ ة  لذذذذة بعذذذذخ  تذذذذأثير سال  فالح الهاج ي  3
القذذذذدرات ال دن ذذذذة  الم ذذذذارات ا واوذذذذ ة لناشذذذذئي كذذذذرة القذذذذدم بد لذذذذة 

 ال عيت

 أ.د/محمد إب اهة  محمود سلطان
 أ.د/ ياس  حسن حامد
 د/ أحمد محمد حسألن

 دن ذة تأثير تدري ات المقا مة ال ل ة للجسم  لة بعذخ القذدرات ال مساعد علي فهد العجمي 4
 ال ا ة  مستعى ا ياا الم اري لل  ي كرة القدم بد لة ال عيت

 أ.د/محمد إب اهة  محمود سلطان
 أ.د/ أحمد خض ي محمد

 د/ أحمد محمد حسألن
تذذذذذأثير تذذذذذدري ات القذذذذذعة العظ ف ذذذذذة  لذذذذذة بعذذذذذخ القذذذذذدرات ال دن ذذذذذة  عبد العزيز محمد الشم ي  5

  الم ارية لناشئ كرة القدم بد لة ال عيت
 أ.د/أحمدصالح الدين محمدا اعة
 أ.د/محمد إب اهة  محمود سلطان

 د/ أحمد محمد حسألن
 

 واف  المجل . :الق ار



 26 )مـا بعده صفحة      (

(25) 

 قتراح تسجي  ال حث المقدم من ال اكث/ كسام كفظي محمد  لي. المقيذد بقسذم اإليارة الريااذ ة  التذر يح )مذن ال ذار (  -8885
"خطـةـمقترمـةـ نشـرـكـرةـا قـلمـا نسـ ئيةـفـ ـضـوءـــــــــللحصعل  لة يرهة الماهستير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان 

  تشبي  هيئة اإلشراف من الساية : ية"برامتـاإلذايةـوا ت يفزيونـا ري ضيةـبجمهوريةـمصرـا عرب
 كوتاو مسا د بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح ت صم  يارة كرة اليد       أ.م.د/ بالل سألد هاش .-1

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض
 مدرس بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح ت صم  يارة كرة القدمد/ هةس  صالح عبد الجواد.   -2

 ببل ة الترب ة الرياا ة / هامعة كويعض
 مدرس بقسم اإل لم ت صم  وا ة  تل فديعن ببل ة االيا  د/ يمنى محمد عاطف عبد النعة .      -3

 / هامعة كويعض
م،  قرار لجنة 7/6/2021( المنعقدة بتاريخ 186بناا   لة معافقة مجل  قسم اإليارة الرياا ة  التر يح بجلسته رقم )

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229العل ا  ال حع  بجلست ا رقم ) الدراوات

 واف  المجل . :الق ار

بناا   لة  قتراح تسجي  كبحا  الماهستير للطل  العافدين ال عيتيين ا تي كومائ م بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح،  -8886
م،  قرار لجنة الدراوات 7/6/2021( المنعقدة بتاريخ 186)معافقة مجل  قسم اإليارة الرياا ة  التر يح بجلسته رقم 

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )
 

 هيئةـاالشراف ينوانـا رس  ة اسمـا ب مث م

تقذذذعيم كنشذذذطة اللجنذذذة ال ارالم  ذذذة فذذذي اذذذعا بطاقذذذة ا ياا  عبد هللا عةسى عبد هللا -1
 المتعا ن بد لة ال عيت

 أ.د/ عم و محمد إب اهة 
 أ.د/حازم  مال الدين عبد العظة 

 د/ مصطفى عنت  زيدان
نطذذذة تسذذذعيق ة مقتركذذذة  نشذذذطة كذذذرة الصذذذاالت باإلتحذذذاي  عم  جاس  حجي موسى -2

 ال عيتي ل رة القدم
 أ.د/ إب اهة  حسألن إب اهة 
 د/ هةس  صالح عبد الجواد

 د/ بسام صالح محمد
 

 واف  المجل .  :الق ار
 

ـ إي لةـقيلـطمبـلراس تـي ي (ـ
 قتراح   اية قيد الطل  ا تي كومائ م بعد ودايهم الروعم الدراو ة المقذررة، بنذاا   لذة معافقذة مجذال  ا قسذام  -8887

( المنعقذذدة بتذذاريخ 229الم تصذذة ،  قذذرار لجنذذة الدراوذذات  قذذرار لجنذذة الدراوذذات العل ذذا  ال حذذع  بجلسذذت ا رقذذم )
 م.13/6/2021

ـا قسمـاإلسمـم
   د الركمن ممد ح مصطفة 1

  لي  فعت محمد  لي 2 اإليارة الرياا ة  التر يح
  ربا    د ال اوت  لم شلتعت 3

 واف  المجل . :الق ار



 27 )مـا بعده صفحة      (

ـ(26)
ـ قيلـطمبـلراس تـي ي (

التذذدري  الريااذذذي   لذذذعم  قتذذراح قيذذذد الطذذل  العافذذذدين ا تذذذي كوذذمائ م )بصذذذفة م دئ ذذذة( بمركلذذة الذذذدكتعراه بقسذذذم  -8888
م ،  الذذين وذ ق ل ذم  هت ذا   متحانذذات 2020م   ت ذارا  مذن شذذ ر ككتذعبر 2020/2021الحركذة للعذام الجذامعي 

( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 229التذذذذأهيلي يكتذذذذعراه ، بنذذذذاا   لذذذذة قذذذذرار لجنذذذذة الدراوذذذذات العل ذذذذا  ال حذذذذع  بجلسذذذذت ا رقذذذذم )
 م.13/6/2021
   ثامر   د هللا مبمخ المطيري  -1
   ولمان  لي ثق  و ف ال اهري  -2
    ل ص  نا ر محمد -3

 واف  المجل . :الق ار

م ، 2020/2021 قتراح قيد الطل  العافدين ال عيتين ا تي كومائ م )بصفة م دئ ة( بمركلذة الماهسذتير للعذام الجذامعي  -8889
اإلمتحانذذات مذذب كجذذ  نتذذائج م لحذذين  ر ي المعافقذذة م ،  السذذماح ل ذذم بالدراوذذة  ينذذعل 2020  ت ذذارا  مذذن شذذ ر ككتذذعبر 

 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229الن ائ ة ، بناا   لة قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )
 أواًل : قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية

 مالحظات القســـــــ  اذســــــــــ  م  
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  برام م  نا ر   دالعديد الفيل ا ي ككمد  محمد  كسين   1
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة اكمد بشير ياب  مل حان  الح الرشيدى 2
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة اكمد ل ص  رافب   يد هرمان الديحانة 3
فركان مشاى  عيداكمد كمال  4   افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة 
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة اكمد محمد نعران ع اي  ناي الرشيدي 5
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة بدر اكمد ع اي  ع  مفلح الرشيدى 6
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة بدر بدرى وعيدان بدرى مطلق الماهدى 7
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة بدر ا ف هللا معيتق المصي  ح الرشيدي 8
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة بدر نا ر اي ي    وعد اي ي    م ارك 9

  افد كعيتي  تدري  الترب ة الرياا ةالمناهج  بدر نا ر  عفق   عي نقا السعيت الظفيري  10
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة تركة محمد مندي  محمد هد ع العد اني 11
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ثامر نايف مضحة  عاي نايف الشمرى  12
  افد كعيتي الرياا ةالمناهج  تدري  الترب ة  كسن   دالراا  يدان كجة محمد 13
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كسن  الح محمد مشاري الحجرف 14
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كسن متر ك كسن بداح متر ك المطيرى  15
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كمد مسفر   دال ايى مسفر م دى العجمة 16
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كمد نا ر   دهللا الحميدى ال عالن 17
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كمد هعيدي انقم   رل   ال اهري  18
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة كميد هابر تمران للإ مسعد الشمرى  19

 



 28 )مـا بعده صفحة      (

ـ(27)
 املناهج وتدريس الرتبية الرياضيةقسم تابع 

 مالحظات القســـــــ  اذســــــــــ  م  
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة نالد اكمد مناكة   دالمحسن الم ارك 20
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة نالد اوعد هد ان من ة ه ر العتي ة 21
ال لي  العا مةنالد  لة غا ى  لة  22   افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة 
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة نالد محمد اا ى رااة النصافة 23
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة نالد محمد مج عل محمد  ع  المج عل المطيرى  24
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة نلف نا ر نلف نا ر مثي  المطيرات 25
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة و ار نعاف و ار ف يد العندى  26
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة راشد وععي والم محمد راشد ال ديه 27
  افد كعيتي الرياا ةالمناهج  تدري  الترب ة  راشد  ايد راشد  جي  نلف العندى  28
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة راكان والم مطلق وعد بن نشمان ال اهرى  29
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  بن نن فر   يد   دهللا رشعي الرشيدى 30
 كعيتي افد  المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  بن محسن  فاش ر إ العندى  31
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة وارة مطلق نعير فالح محمد ال اهرى  32
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة وعد فلح محمد فلح   دهللا العجمة 33
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة وعد مسا د  ايخ م ارك مل ا  الرشيدى 34
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة هداع  عا  م ارك مل ا  الرشيدى وعد 35
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة وععي اكمد مر ح فركان كسان العندي  36
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة وععي والم محمد  امر محمد  لة العجمي 37
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  شعى رااي العندي وععي من ف نايف  38
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة وععي يعوف يعقع  هاشم كسن 39
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ولمان مج     دهللا ا ف هللا المطيرى  40
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة المطيرى و ي  باوم و ي    دهللا هابرالس ي   41
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  الح  تيق منا ر مدي غ العندى  42
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة اارى  عاي شط ت وحيلي  كجر العندى  43
  افد كعيتي  تدري  الترب ة الرياا ةالمناهج  للل وعد كميد مطلق وععي العا مة 44
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة للل غصن مشل  لامة محمد العجمة 45
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة للل فلح وععي مطاري رشدان المطيرى  46
  افد كعيتي الترب ة الرياا ةالمناهج  تدري   للل م ارك ف اي  يد كصينة المطعلح العندى  47
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة للل نعاف هجا  او ار  طاهللا رشيد المطيرى  48
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ظاهر فعا  ظاهر لعقان الع ر 49
  افد كعيتي الرياا ة المناهج  تدري  الترب ة  ايل ل ص    دالراا كسين غلعم  لة غضنفر 50
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  امر يغ  بعيت  الصلي ة المطيرى  51
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالركمن اكمد نلف هليدان نالد  رهان العا مة 52
  افد كعيتي الرياا ةالمناهج  تدري  الترب ة    دالركمن اكمد   لن ياثان العا مة 53



 29 )مـا بعده صفحة      (

ـ(28)
 مالحظات القســـــــ  اذســــــــــ  م  
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالركمن نالد محمد نالد محمد الس  عة 54
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالركمن   يد كمعي فر    دهللا كمد النامة 55
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة مثال محمد مثال مطلق المطيري   دالركمن  56
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالعديد نلف نعران ع اي الرشيدى 57
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالعديد راشد هلي  الطعيح الم معنة 58
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة نلف هاا  مديد المطيري   د العديد وععي  59
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالعديد وععي مج   كمد  لة العندى  60
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالعديد  الح وعد  ج  وعد العا مة 61
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  عاي  ذا  العندى   دالعديد  عاي فالح  62
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دالعديد  ع  وحم م ارك رااة الرشيد 63
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دهللا كمد  لة كمد الععيدى المرى  64
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة الشمرى   دهللا نالد ثجي  هابر مطلق  65
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دهللا رااة رفحان رهعان نعمان السل مانة 66
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دهللا  لة   دهللا  لة هد ان المطيرى  67
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة الضفيري   دهللا  عيه رن م نا ر هايي  68
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دهللا فلح محمد ال دها ى فركان العندى  69
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دهللا فلح مانب مطلق مانب ال ديه   70
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة العندى   دهللا ل ص  محمد ال دها ى  71
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   د هللا مق عل  ع  ر يشد راشد الرشيدي 72
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة   دال ايى نايف   دال ايى مطلق كمد الماهدى 73
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة العا مة ذبة والم نملن مدغم مر  إ  74
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  لة هابر  لة راشد الععيدي المري  75
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  لة نالد  لة مر  إ  ندل الرشيدى 76
  افد كعيتي الترب ة الرياا ةالمناهج  تدري    لة  ايخ  لة الفة الحربة 77
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  لة ف د  الة  لة يغ م المطيرى  78
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة  مار ياور محمد   دالحميد محمد العمارى  79
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ع سة رشد والم راشد ع سة المرى  80
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة غري  منصعر غري  ااكة مطلق الحربة 81
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة فالح م ارك فالح مج   والم فر  المطيرى  82
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ف د وعد ف د وعد نشمان ال اهرى  83
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ف د  لة كنيتم العا مي 84
  افد كعيتي المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة ف د وعد ف يد منصعر الجعيدى العا مة 85
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  افد كعيتي التدري  الريااي   لعم الحركة يعوف  ايل اكمد محمد كسن الفيل ا ى  90
  افد كعيتي التدري  الريااي   لعم الحركة العندي  يعوف محمد  ع  نضيري  91

 قسم اإلدارة الرياضية والرتويح ثالثًا :
 ممم  ت ا قســـــــم األســــــــــم م
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح اكمد مطل  رهعان وععي مطل  ال صيلة 1
  افد كعيتي  التر يحاإليارة الرياا ة  بدر راشد م ارك ول مان الشمر خ 2
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح بشرى اكمد والم مذنر   يد الضج ان 3
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح تركة  يد مح ا ن ار مج خ العتي ة 4
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح ثامر نالد غداي م نا   د المحسن العتي ي 5
 



 35 )مـا بعده صفحة      (

(34)  

 ممم  ت ا قســـــــم األســــــــــم م
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح تركة متر ك محسن م ارك العتي ة 6
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح كمد فلح كمد  يد الم  ال 7
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح نلف ه  م غداى مقج    يد المطيرى  8
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح محمد كمد  ا   العجمة والم كسين 9

  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح وعد والم  الح ف يد  الح العجمة 10
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح وعد وند وعد مر  إ غرير المطيرى  11
  افد كعيتي  التر يحاإليارة الرياا ة  وععي تركة وععي رااة فر  الشمرى  12
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح وععي ولطان وععي ثعيران ها د المطيرى  13
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح ولطان بدر   د هللا محمد منير العتي ي  14
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح  لح هداع باه ه هداع   ري الشمري  15
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح   د العديد بجاي محمد   يد للم  العتي ة 16
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح   د العديد  لة بج جان  فلح منصعر  عاه  17
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح   د العديد محمد   د هللا محمد  لة بعي وتعر 18
نلف وععي  الحميدى المطيرى   د هللا  19   افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح 
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح   د هللا وعد   د هللا  ضي  وعد 20
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح   د هللا هايى غصين هايى غصين الد ورى  21
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح   يد هلل   يد شحايه هايى محمد العندى  22
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح  لة ر مة مطر ب يت الر مة 23
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح  مر ثامر  قله  حن العللة 24
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح فالح ابداح فالح معج  ابداح   د هللا الد ورى  25
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح ف د معج  ماهد والم معج  الد ورى  26
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح ف د نا ر  فاس يم م  يري  الد ورى  27
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح ف د نعاف واير شعيت المر  إ المطيرى  28
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح ال ايى الد ورى محمد همال   د ال ايى محمد   د  29
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح محمد كمد كسن محمد كسن العجمة 30
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح محمد   يد محمد   د هللا م  لن ال اهرى  31
  افد كعيتي الرياا ة  التر يحاإليارة  محمد   د هللا ف اي محمد المل عف العا مي 32
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح محمد   د العديد مجعد فارع مطر و   المطيري  33
 

 



 36 )مـا بعده صفحة      (

(35)  
 ممم  ت ا قســـــــم األســــــــــم م

  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح مسفر محمد مسفر مل ح نريم المطيرى  34
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح نا ر منا ر القضعرى منا ر نا ر م ارك  35
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح نافب نالد نافب نالد ول مان المطيرى  36
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح نايف مطلق ثعيران بريج مطلق ول مان الماهدى 37
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح نعاف نالد   د هللا فرا  ن ف المطيرى  38
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح م ه بدر نل فه هلل راشد السعيدان 39
  افد كعيتي اإليارة الرياا ة  التر يح هديم للق هديم والم هديم العا مة 40
 كعيتي افد  اإليارة الرياا ة  التر يح يعوف هلعى شالح محماس نالد العتي ة 41

  قسم علوم الصحة الرياضية رابعًا : 
 ممم  ت ا قســـــــم األســــــــــم م
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  اكمد راشد كمد محمد راشد  يد العت  1
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  اوامة براك   د المحسن محمد ال ره  2
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  نالد نلف بري ها د العندى  3
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة    د الركمن يا ي ولمان معوي ولمان الدا ي 4
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة   لة كسين   دهللا   دهللا فر  العتي ة 5
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة   لة محمد مش عر  لة  فعإ العندى  6
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد   يد هعيثن   يد فركان المطيري م ارك   7
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد اكمد وعد مسععي االكمد 8
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد بدر محمد فلح   دهللا العجمة 9

  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد وعد وند ول مان  لة الشطة 10
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد   اح  يد   دهللا هابر الس ي  11
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد  جي    دهللا فل ح العللة العندى  12
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  محمد  طاهللا  لة ااكة شاهر العندى  13
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  مشع    د هللا نجم  يد العتي ي  14
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  نا ر فالح وعيد  ش ه العندى  15
  افد كعيتي  لعم الصحة الرياا ة  نعاف وععي ي يح    ان من ب الشمرى  16

 
 
 



 37 )مـا بعده صفحة      (

(36)  

 قسم العلوم الرتبوية والنفسية الرياضيةخامسًا : 
 ممم  ت ا قســـــــم األســــــــــم م
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة اكمد هاوم محمد مفر   ا ة مفر  المسيلم 1
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة اكمد نالد  لة الع  م 2
  افد كعيتي  النفس ة الرياا ةالعلعم التربعية  ال يلم ف اي ال يلم   د هللا ف يد المتلقم 3
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة بدر غا ى  ماش   دالعالة  يد المطيرى  4
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة تركي  يد  ايخ هلي  العتي ي 5
  افد كعيتي الرياا ةالعلعم التربعية  النفس ة  هراح  لح نجم   د هللا   دهللا ال عقع  6
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة كمد ف د ه ران كمعي نا ر المسامح العجمة 7
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة كن ف فايد كن ف كمد مشعان المطيري  8
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة نالد وعد ظاهر وعد ن  يد الرشيدى 9

  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة نالد ف د بركه ف د كسن المطيرى  10
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة راشد   د المحسن مجعل   د ال ايي الراشد العجمي 11
  افد كعيتي الرياا ةالعلعم التربعية  النفس ة  والم   اح مدلعل ييري نا ر ال الدي 12
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة وعد مشع  وعد مسععي  يد الديحانة 13
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة وععي   د هللا هد ان نش م مشعان المطيرى  14
  افد كعيتي الرياا ةالعلعم التربعية  النفس ة  ولطان   د اللط ف  الح  لة محمد 15
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة اارى بندر م ارك مطلق منا ر الشمرى  16
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة اارى راشد هلي  ناشة رها العد انة 17
  افد كعيتي الرياا ةالعلعم التربعية  النفس ة    د الركمن همال محمد غا ي  قا  العتي ي  18
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د الركمن وععي نلف غانم يك لن الرشيدى 19
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د الركمن  لي نلف  قيت الشمري  20
  افد كعيتي  النفس ة الرياا ةالعلعم التربعية    د العديد هشام   دي هذال المطر ي الصليلي 21
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د هللا نالد نلف وعيلم غطع العندى  22
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د هللا       د المحسن فرا  العص مة 23
  افد كعيتي التربعية  النفس ة الرياا ةالعلعم    د هللا  الح   دهللا  الح   دهللا الشطة 24
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د هللا  الح غا ى  طا هللا   عاي  الشمرى  25
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د هللا هانة   دهللا اكمد راشد الصدى 26
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة الديحانة  دهللا ع اي   دهللا  تيق مترك  27
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة   د المحسن ن ار محسن ن ار مح لن الصليلي  28

 



 38 )مـا بعده صفحة      (

(37)  

 ممم  ت ا قســـــــم األســــــــــم م
  افد كعيتي الرياا ةالعلعم التربعية  النفس ة  ف د  لة ه  م   يد مديد المطيرى  29
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة ف د م ل    لة  قا  وعيد الشمري  30
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة ل ص  بدر محمد كامد محمد العتييي 31
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة ل ص  نلف وعد مر  إ وععي العتي ي   32
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة ل ص  محمد كن ف كمد مشعان المطيرى  33
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد ابرام م كنعن  عيد والم الشمرى  34
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد هاوم محمد ير ي  غلم كسين ال لعشي   35
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد هعفر كسين  لة كرم غلعم 36
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد وعد نعمه كايف نلف العندى  37
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد وععي محمد مشعان   لن العتي ي 38
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد شععان غا ى وععي شععان  المطيرى  39
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد  ايل محمد نلف محمد الحدي ان 40
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة محمد مندي  نلف هد ان ال ذال العندي  41
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة هشام محمد فالح ياهم محمد 42
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة مسفر  ام   لة  ام  العتي ي 43
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة مسفر  الح م نا مسفر شريفه محمد الح اني  44
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة شمر خ  جا  العتي ةمشع    دهللا  نت  45
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة يعقع  كمد نعمه كايف نلف العندى  46
  افد كعيتي العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة يعوف ش ي  تم م كسين محسن المطيري  47

 

 واف  المجل . :الق ار

ـقيلـطمبـلراس تـي ي (ـ تجميل
 قتذذراح تجميذذد قيذذد ال اكذذث/ كذذريم محمذذد كمذذال الذذدين ال ذذار يي. بالفرقذذة ا  لذذة ماهسذذتير بقسذذم التذذدري  الريااذذي   لذذعم  -8890

م ، بناا  لة لل ه،  معافقة مجلذ  قسذم التذدري  الريااذي   لذعم الحركذة بجلسذته 2020/2021الحركة للعام الجامعي 
( المنعقذدة بتذاريخ 229م ،   قرار لجنة الدراوذات العل ذا  ال حذع  بجلسذت ا رقذم )7/6/2021بتاريخ ( المنعقدة 202رقم )

 م.13/6/2021
 واف  المجل . :الق ار

ـ إ غ ءـقيلـطمبـلراس تـي ي (
نظذرا  إلوذتنفاوه المذدة  قتراح  لقاا قيد ال اكث/ كل ير كبع الغ ت  ف ان. بمركلة الدكتعراه بقسم اإليارة الرياا ة  التذر يح،  -8891

م( ، بنذذاا   لذذة معافقذذة مجلذذ  قسذذم اإليارة الريااذذ ة  التذذر يح بجلسذذته رقذذم 17/11/2012القانعن ذذة للقيذذد )قيذذد بتذذاريخ: 
( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 229م ،   قذذذرار لجنذذذة الدراوذذذات العل ذذذا  ال حذذذع  بجلسذذذت ا رقذذذم )7/6/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 186)

 م.13/6/2021
 ف  المجل .وا :الق ار



 39 )مـا بعده صفحة      (

(38)  

 قتراح  لقاا قيد ال اكثة/ غاية محمد ككمد ككمد الصعيدي. بمركلة الماهستير بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح، نظرا   -8892
م( ، بناا   لة معافقة مجل  قسم اإليارة الرياا ة 17/11/2014إلوتنفاوه المدة القانعن ة للقيد )قيدت بتاريخ: 

( 229م ،  قرار لجنة الدراوات العل ا  ال حع  بجلست ا رقم )7/6/2021( المنعقدة بتاريخ 186رقم ) التر يح بجلسته 
 م.13/6/2021المنعقدة بتاريخ 

 واف  المجل . :الق ار

ـ تعليمـتسجيمـأبم ث(
 قتذذراح   تمذذاي التعذذدي  غيذذر الجذذعهري  لذذة ال حذذث المقذذدم مذذن ال اكذذث/ محمذذعي   ذذد العظذذ م   ذذد الذذركمن. المقيذذد بقسذذم  -8893

"برنـ متــالمناهج  تدري  الترب ة الرياا ة )مذن ال ذار ( للحصذعل  لذة يرهذة الماهسذتير فذي الترب ذة الريااذ ة بعنذعان 
  سيةـ ألطف مـا صمـوضع فـا سمعـبمم ف ةـأسـيوطـ"تمرين تـتمثي يةـ تنميةـبعضـا مه راتـا مركيةـاألس

م بتقييذذر مذذن ج ال حذذث مذذن )المذذن ج التجري ذذي(  لذذة )المذذن ج الع ذذفي( بنذذاا   لذذة مذذا  ري 14/5/2019 المسذذجلة بتذذاريخ 
مذذن هيئذذة اإلشذذراف  لذذة الروذذالة نظذذرا  لصذذععبة تط يذذق  هذذرااات ال حذذث فذذي ظذذ  هائحذذة كعر نذذا ،  معافقذذة مجلذذ  قسذذم 

م  قذذذرار لجنذذذة الدراوذذذات العل ذذذا 18/5/2021( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 195تذذذدري  الترب ذذذة الريااذذذ ة بجلسذذذته رقذذذم )المنذذذاهج   
 م.13/6/2021( المنعقدة بتاريخ 229 ال حع  بجلست ا رقم )

 واف  المجل . :الق ار

ـشئونـا تع يمـوا طمبـ:ـ:س بعً 
ك.ي/  ميذد ال ل ذة لدراوذة مشذبلة  هذعي السذؤال الثذاني مجذا   نذه  قتراح   تماي تقرير اللجنة المشبلة مذن السذيد  -8894

 في  رقة ا وئلة نمعو  ) ( بمقرر التقذية للرياايين للفرقة الرابعة هم ب الشع ،  قد قررت اللجنة ا تي :
 ( يرهة.25 لقاا يرهات السؤال الثاني  هي ) -1
 ثالث  لة النحع التالي :تع يب هذه الدرهات  لة باقي مفريات السؤال ا  ل  ال -2

 ( يرهة.1.6السؤال ا  ل تضاف ل   مفرية ) - ك

 ( يرهة.2السؤال الثالث تضاف ل   مفرية ) - ب
 واف  المجل . :الق ار

 مذذذذذذذذكرة مقدمذذذذذذذة مذذذذذذذن السذذذذذذذيد ك.ي/  كيذذذذذذذ  ال ل ذذذذذذذة لشذذذذذذذئعن التعلذذذذذذذ م  الطذذذذذذذل . بشذذذذذذذأن ر ذذذذذذذد الدرهذذذذذذذة ال ا ذذذذذذذة -8895
م ، فذذذذي 2020/2021المقيذذذذد بالفرقذذذذة الثان ذذذذة للعذذذذام الجذذذذامعي بالطالذذذذ  / محمذذذذد كمذذذذال   ذذذذد العظذذذذ م محمذذذذعي. 
يرهة( كيث كنه كضر اإلمتحان بذذات اليذعم مراذ ا   لذم  35اإلمتحان العملي لمقرر كواو ات الجم ا  بعاقب )

 يتم ر د الدرهة ال ا ة به، بناا   لة التقرير الط ي العاري من اإليارة العامة للشئعن الط  ة.
 مجل .واف  ال :الق ار

 قتراح ق عل ا  ذار المرا ة المقدمذة مذن الطذل  ا تذي كوذمائ م  مذا معاذح قذرين كذل  مذن م للعذام الجذامعي  -8896
م بنذذاا   لذذة تقذذارير اإليارة العامذذة للشذذئعن الط  ذذة  معافقذذة لجنذذة شذذئعن التعلذذ م  الطذذل  بجلسذذت ا 2020/2021

 م.15/6/2021( المنعقدة بتاريخ 198رقم )
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(39)  

 ملكظات الفرقة  وم الطال  م
  ذر  ن  متحانات مقررات :  الرابعة شج ة تدري   و م  دمي ه رائي  1

 لرإ تدري  الترب ة الرياا ة -
 م ايئ تدري  الناشئين. –

  ذر  ن  متحان مقرر التنم ة اإليارية الرابعة شج ة  يارة محمد ككمد كبع م سة 2
 اإلمتحانات العمل ة للفص  الدراوي الثاني  الثان ة محمد   د الحب م   د السم ب 3
  متحانات الفص  الدراوي الثاني الثان ة ش ماا محمد  لي 4
  ذر  ن  متحان مقرر الحاو  اآللي الثان ة  لا ككمد م ران 4
  ذر  ن  متحانات مقررات : ا  لة   د الركمن  الف   د الركمن 5

 كواو ات كلعا  المضر . -
 م ايئ التدري . -
 كواو ات المصار ة. -
 مدن   لم النف  الريااي. -
 م ايئ  لم الحركة. -
 اإلكصاا التط  قي. -

  متحان مقرر كواو ات ال رة الطائرة ا  لة و يلة  صام  ع  6
 اإلمتحانات العمل ة لمقررات: ا  لة  لي كسني محمد  لي 7

 كواوايات ال رة الطائرة. -
 المصار ة.كواو ات  -

  متحانات الفص  الدراوي الثاني ا  لة   د الركمن رمضان ككمد 8
   متحان مقرر مدن   لم النف  الريااي ا  لة محمعي محمد   د الركمن 9

 واف  المجل . :الق ار

 قتذذراح ق ذذعل العذذذر المقذذدم مذذن الطالذذ / مسذذا د  ذذ اح مسذذا د محمذذد. المقيذذد بالفرقذذة الثان ذذة ) افذذد كذذعيتي(  ذذن ينذذعل  -8897
م نظذذرا  2020/2021الحاوذذ  اآللذذي( للفصذذ  الدراوذذي الثذذاني للعذذام الجذذامعي  – متحانذذات مقذذررات )كواوذذ ات ال ذذعكي 

 م.15/6/2021( المنعقدة بتاريخ 198طل  بجلست ا رقم )لعفاة  الدته،  بناا   لة معافقة لجنة شئعن التعل م  ال
 واف  المجل . :الق ار

 قتراح ق عل العذر المقدم مذن الطالذ  / مصذطفة كسذني يعوذف وذعد. بالفرقذة ا  لذة  ذن ينذعل  متحذان مقذرر )مذدن   -8898
ئذذذه  متحانذذذات مع ذذذد  ذذذف م ، نظذذذرا   يا2020/2021 لذذذم الذذذنف  الريااذذذي( للفصذذذ  الدراوذذذي الثذذذاني للعذذذام الجذذذامعي 

( المنعقذذدة 198الضذذ اض بالقذذاهرة فذذي وات يذذعم اإلمتحذذان، بنذذاا   لذذة معافقذذة لجنذذة شذذئعن التعلذذ م  الطذذل  بجلسذذت ا رقذذم )
 م.15/6/2021بتاريخ 

 واف  المجل . :الق ار
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(40)  

م 2020/2021 ن الدراوذة   ذدم ينذعل م اإلمتحانذات للعذام الجذامعي   قتراح  قف قيد الطل  اآلتة كوماؤهم -8899
 معافقذذة لجنذذة شذذئعن التعلذذ م نظذذرا  ل لذذعغ م الحذذد ا قصذذة للتجنيذذد ، لحذذين تحديذذد مذذعقف م مذذن التجنيذذد، بنذذاا   لذذة 

  هم:م 15/5/2021( المنعقدة بتاريخ 198 الطل  بجلست ا رقم )
 ا فرقـــــة االســــــــم

 ا  لة   د الركمن ككمد له محمد -1

 الفرقة الثان ة من ال ار  ككمد شعكت شحاته -2
 

 واف  المجل . :الق ار

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
 قتراح تشبي  لجنة لعاب اللئحة الدراو ة الجديدة لل ل ة بنظذام السذا ات المعتمذدة فذي اذعا المقتركذات الذعاري  -8900

 المنظمة العارية من لجنة قطاع الترب ة الرياا ة  المجل  ا  لة للجامعات من كقسام ال ل ة  القعا د
لم حلـة للللةـة على تشكألل لجنة من السادة اذتـي أسـمائه  لوضـ  الالئحـة الدراسـةة الجديـدة واف  المجل   الق ار:

الـواردة د المنظمـة لقواعـالمقت حات الوارد مـن أاسـام الللةـة وا ضًو البكالوري  بنظام الساعات المعتمدة في
 من لجنة اطاع الت بةة ال ياضةة والمجل  اذعلى للجامعات :

 رئةسا    ميد ال ل ة أ.د/ جمال محمد علي  .1
 نائب رئة   كي  ال ل ة لشئعن التعل م  الطل  أ.د/  مال سلةمان حسن  .2
 عضوا    ميد ال ل ة السابق أ.د/ أحمد صالح الدين محمد ا اعة  .3
 عضوا    ميد كل ة الترب ة الرياا ة فرع العايي الجديد وابقا   محمودأ.د/ بهاً سألد   .4
 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع  وابقا   أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي   .5
 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن ندمة المجتمب  تنم ة ال يئة وابقا   أ.د/ صالح محمد صالح  .6
 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن ندمة المجتمب  تنم ة ال يئة وابقا   العظة  أ.د/ حازم  مال الدين عبد  .7
 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع  وابقا   أ.د/ عادل حسني السألد  .8
 عضوا    كي  ال ل ة لشئعن الدراوات العل ا  ال حع  أ.د/ عبد الحكة  رزق عبد الحكة   .9

 عضوا   رئ   قسم التدري  الريااي   لعم الحركة أ.د/ محمود حسن حسألن الع بي  .10
 عضوا   رئ   قسم العلعم التربعية  النفس ة الرياا ة أ.د/ عماد سمأل  محمود   .11
 عضوا   رئ   قسم المناهج  تدري  الترب ة الرياا ة أ.د/ عاص  صاب  راشد  .12
 عضوا   رئ   قسم  لعم الصحة الرياا ة أ.د/ عماد الدين شعبان علي  .13
 عضوا   رئ   قسم اإليارة الرياا ة  التر يح رانةا م سي أبو العباس عبد العزيزأ.د/   .14
 عضوا   ا وتاو المتفرغ بقسم  لعم الصحة الرياا ة أ.د/ سمأل  محمد محي الدين أبو شادي  .15
 عضوا   كوتاو التر يح الريااي بقسم اإليارة الرياا ة  التر يح أ.د/ إب اهة  حسألن إب اهة   .16
 عضوا   مدير  كدة امان الجعية بال ل ة حسن حامدأ.د/ ياس    .17
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مذذكرة مقدمذة مذن السذيد ك.ي/  كيذ  ال ل ذة لشذئعن الدراوذات العل ذا  ال حذع  بشذأن  قتذراح ق ذعل العذذر المقذدم مذذن  -8901
 هذرااات م نظرا  لظر ف 2019/2021الطل  العافدين ال عيتيين ا تي كومائ م  ن  متحانات العام المااي 

كعر نا  إكتساب م غائ ين  ن اإلمتحانات بعذر مق عل ،  تعدي  نت جت م  لة )راوذ عن  ل ذم كذق اإل ذاية للعذام 
 م(.2020/2021الجامعي 

 ككمد كجا  رفيد العللي -2ككمد نالد مج   ول مان فعا  المطيري.               -1
 بندر كجا  رفيد العللي -4   باو  كجا  رفيد العللي                         -3
   د هللا ككمد وععي  لي  برام م النغ م  -6  د هللا ككمد  الح ن ار   اح العللي            -5

 واف  المجل  الق ار:
       
         

ـ,,,ا يومـف ـذاتـيصرًاـا ث  ثةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ
 

              أمني اجمللس        

                رئيس اجمللس                               أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/ 

 عميد الكلية


